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Sunuş

“Türk Veraset Savaşı”nın 100. yılı
“Türk Veraset Savaşı”nın yüzüncü yılındayız! Birinci Dünya Savaşı’nın İngiliz
literatüründeki adlarından biri bu! “Türk imparatorluğu” yIkılacak, mirası
paylaşılacak. Böylece Ortadoğu’da kalıcı barış sağlanacak! (Yani Osmanlı arazisi sömürgeleştirilecek)
Osmanlı Devleti kendini “Devlet-i Aliyye” (yüce devlet) olarak adlandırırdı,
Batılılar Türk İmparatorluğu...Bu devletin Haçlı zihninde nasıl bir yeri olduğu
kolaylıkla tahmin edilebilir.
Sekiz asır önce Haçlılar Kudüs ve çevresine 90 yıl hükümran olmuşlar. Haçlıları, Anadolu’da Selçuklular engellemeseydi, kim bilir neler olurdu. Belki Mekke’ye kadar giderlerdi! Onları Kudüs’ten söken, Selçuklu’nun
Şam Atabeyliğinin devamı olan Eyyübilerin şanlı hükümdarı Salahaddin’dir
(1187). Son Haçlı kalıntılarını bölgeden temizleyen ise, 1291’de Akka’yı ele
geçiren Memlûk hükümdarı Baybars’tır. Osmanlı ise Haçlı saldırısını tersine
çeviren, batıya doğru ilerleyerek Orta Avrupa’ya hâkimiyetini yayan devlettir.
O yüzden Batılılar, “ne zaman ki Türkler Avrupa’ya ayak bastı, şark meselesi
başladı” derler.
“Şark Meselesi”, 19. Yüzyılın bitmez tükenmez siyasî sorunudur. Yunan
isyanı, Sırp isyanı, Karadağ isyanı, Bulgar isyanı...ve arkasından kurulan devletler...Akim kalan Ermeni isyanı…Hepsinin ardında batılı sömürgeciler ve
bilhassa İngiltere vardır.
İngiltere, 19. Yüzyılın başında Rusya büyük bir güç haline gelerek kendi
sömürge bölgelerini veya nüfuz alanlarını tehdit etmeye yönelince, Osmanlı
Devleti’ni ölmeyecek kadar yaşatmak siyasetine yöneldi. Bunun bize yansıması “Tanzimat”tır. Tanzimat, Devlet’in padişahın ve geleneksel güçlerin devreden çıkarılarak batıcı bürokratlar eliyle yönetilmesi dönemidir. Bu sistem
Abdülmecid döneminde işlemiş, Abdülaziz döneminde arıza vermeye başlamıştır. Bunun üzerine Abdülaziz bir darbe ile tahttan indirilmiş, intihar süsü
verilerek katledilmiştir. Batıcı bürokrasi 5. Murad’ı padişah yapmış, fakat aklî
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dengesi yerinde olmadığı için, tahtta tutamamış, şehzade Abdülhamid’e razı
olmak zorunda kılmıştır.
2. Abdülhamid, Osmanlı Devleti’nin meşrutî idareye geçmesini ve Kanun-ı
Esasi (Anayasa)’yi kabul etti. Bürokratik elitin tepesindeki Mithad Paşa doymaz ihtirası ile Rusyayla savaşı tahrik etti. Bu savaş onun sonu oldu. Osmanlı
Devleti ağır hasar gördü. Padişah, Meclis’i feshetti. Anayasayı iptal etmediyse
de, uygulamak için pek istekli görünmedi. Bu arada Avrupa’da Almanya birliğini sağlayarak büyük bir güç olarak ortaya çıktı ve Fransa’yı mağlub etti.
Dünya hâkimi İngiltere karşısında böyle bir gücün varlığı Abdülhamid’in farklı bir siyaset takip etmesine fırsat verdi. İslâm dünyası ile ilişkileri geliştirdi.
Osmanlı Hilafeti ilk defa onun zamanında görünür hale geldi.
İngilizler İslâm dünyasının uyanışı korkusuyla siyasetlerini değiştirdiler,
Rusya ile yakınlaştılar. Osmanlı devletini yıkıp mirasını paylaşma projesine
daha sonra Fransa ve İtalya’yı da kattılar. Savaş “İtilaf devletleri” denilen ülkeler tarafından kazanıldı. Plan uygulamaya konulacakken, Rusya’da ihtilal
oldu. Bolşevikler iktidarı ele geçirince Çarların imzaladığı anlaşmaları tanımadıklarını ilan ettiler. Bu vesile ile Osmanlı Devleti’ni paylaşma anlaşmalarından haberimiz oldu! O zamana kadar her şey “komplo teorisi”nden ibaretti!
Rusya’nın denklemden çekilmesi, paylaşmayı önleyemedi, farklılaştırdı.
Osmanlı Devleti kendi halkına yıktırıldıktan sonra Lozan’da “Yakın Şark İşleri
Konferansı” toplandı. Mağlup Yunanistan bile galipler safında idi! İngilizler
konferansı istedikleri gibi yönlendirdiler, 1919’de ilan ettikleri Türkiye sınırlarını tanıdılar. Osmanlı’nın tarihten gelen hukukunu yok saydılar. Biz de bunu
kabul ettik. Türkiye’den ayrılan topraklarda halkın kendi kaderini tayin etmesi konusunda bile sesimizi yükseltemedik.
Mütehakkim Avrupa’nın İngiltere öncülüğünde “Şark meselesi”ni güya
halleden sahte barışının bütün dünyayı tehdit eden emperyalist bozguncu bir
yapılanma olduğunu bugün daha açık olarak görüyoruz. 1. Dünya Harbi’nin
sonunda esas itibarıyla Osmanlı ülkesinin paylaşımı ve parçalanması gerçekleştirilmiş, merkez topraklarında kurulacak devletin sınırlarının tesbiti yanında bu devletin manevî etki alanlarının da yok edilmesi hedeflenmiştir.
2010’lu yıllar, 1910’lu yıllara bir hayli benziyor. ABD Suriye konusunda
Rusya ile ittifak oluşturuyor. Bunun Türkiye’nin, en uzun sınırlara sahip olduğu komşu ülke üzerindeki muhtemel tesirini engellemek amaçlı olmadığı
iddia edilebilir mi?
Ortadoğu kavramı içinde bulunan ülkeler kan ve ateş içinde. Tunus, Libya,
Mısır…Kuzey Afrika kuşağının içinde bulunduğu durum yanında, Irak ve
Suriye (ve Lübnan)’da çatışmalar bitmek bilmiyor. Türkiye’nin yükselen yıldızı kafaları karıştırıyor. Türkiye’de fizikî bir savaş yok, fakat görünen o ki,
arkaplanda savaşı aratmayacak bir çatışma var ve bu çatışma içeriden bazı
manivelalar kullanılarak derinleştirilmek isteniyor.

Sunuş / D. Mehmet Doğan

1.Dünya Savaşı’nın önemli, 2. Dünya savaşının ise başlıca aktörlerinden Winston Churchill, Harbin başlangıcının yirminci yıldönümünde (4
Ağustos 1934) Daily Mail gazetesinde bir makale yayınlar. “Elli sene hazırlık yapıldıktan sonra patlak veren büyük felaketten beri yirmi sene geçti.
Bu yirmi sene içinde çok çetin bir yol yürüdük. Silahla kazanılan en mükemmel zaferi kazanmış olmalarına rağmen galip devletler harpten evvelki
zamandan daha ziyade endişede ve ihtimal daha büyük tehlike karşısında
bulunuyorlar. Yaptıkları fedakârlıkların ve kazandıkları zaferlerin neticesi
yeni korkulardan ibaret kalmıştır. Harbe nihayet vermek için yapılan ve
Avrupa’nın yetişmiş erkek nüfusunu imha eden Büyük Harp, bugün mukadderatımız hesabına daha korkunç akıbetlerin mevcudiyetine cümlemizi
ikna etmiştir.”
Yarım asırlık hazırlıktan sonra yapılan savaş, 1. Dünya Harbi! Dünyanın
emperyalist güçleri, aralarında nihaî bir hesaplaşma olacağını biliyor ve
ona göre hazırlıklarını yapıyor. Aynı yazıda, 20 sene evvel harbin milletlere dehşet verici, fakat aynı zamanda “sihirli ve asil bir tecrübe” alarak
sunulduğu belirtiliyor. 1930’larda ise harp her türlü yaldızdan ve romantik
süslerden sıyrılmış durumdadır.
Buna rağmen harp yaklaştıkça yaklaşmaktadır!
Sebep? Elli yıllık hazırlıktan sonra “savaşa son veren savaş” akabinde
yapılan hatalar.
Çörçil Cihan Harbi sırasında İngiltere’nin Bahriye Nazırı’dır, 2. Dünya
Harbi sırasında Başbakan. 2. Dünya Savaşı sonrasında yayınlanan hatıralarına, 1. Harpten sonra galiplerin çılgınlıklarını anlatarak başlar.
“1914 harbi bitince dünyanın hemen her tarafında şu ümit belirdi: Artık
bundan sonra dünya yüzünde sulh hüküm sürecek...Eğer dürüst prensiplerle hareket edilseydi, sâlim bir idrakin makul icaplarına uygun bir basiretle yol alınsaydı, insanlık kolayca bu rüyasına kavuşabilirdi.
“Harbe nihayet veren harb” sözü bütün dudaklarda dolaşıyordu. Hatta
bu tatlı rüyayı gerçeğe çevirmek için harekete de geçilmişti. Amerikan devlet reisi Wilson, Milletler Cemiyeti mefhumunu bütün zihinlere hâkim kılmıştı. Bunu yaptığı sırada Birleşik Amerika Devleti’nin otoritesine dayanarak adım attığına herkes inanıyordu.”
Cemiyet-Akvam veya Milletler Cemiyeti 2. Dünya Savaşı’ndan sonra
kurulan Birleşmiş Milletler’in babası. Güya savaşı önlemek için kurulmuş
milletlerarası bir kurum. Peki işe yaradı mı?
“Savaşa son veren savaş”tan sonra dünyanın manzarası: Osmanlı
Devleti yıkıldı, mirası paylaşıldı. Rus Çarlığı bolşevik ihtilali ile yıkıldı,
yerine kapitalizm düşmanı Sovyetler Birliği kuruldu. Osmanlı mirasından
Rusya’nın payına düşen alanla Türklere bırakılan kısım üzerinde Türkiye
Cumhuriyeti kuruldu.
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Çörçil’in, hatıralarını okuyanlar 1. Dünya Harbinin sırf Avrupa harbinden ibaret olduğu kanaatine varır. Osmanlı varlığına son verilmesi,
Ortadoğu haritasının yeniden çizilmesi konularına hiç yer vermez. Harbin
faiili Avrupa güçleridir, bunda şüphe yok. Failler ne uğruna savaşmıştır
peki? Büyük sömürge güçleri, dünya hâkimiyeti için, dünyanın kaynaklarını kontrol etmek için, bilhassa Osmanlı hakimiyetindeki arazileri paylaşmak için savaşmıştır. Almanya kazansa idi, Osmanlı Devleti’nin durumu
ne olurdu? O, bahsi diğer olmakla beraber, İngiltere’nin başı çektiği İtilaf
tarafının kazanması, ardından Mütareke, Millî Mücadele ve Lozan müsameresi...
20. Yüzyılın en önemli hadisesi 1. Dünya Harbi midir, savaş sürerken
zuhur eden bolşevik ihtilali mi, Osmanlı Devleti’nin yıkılması mı? Osmanlı
Devleti’nin yıkılması, İslâm dünyasının sıfıra müncer edilmesi, dünya siyasetinin Doğu Batı çatışması üzerinden kurulması 20. Yüzyılın en önemli
hadisesidir. Bugün yeni bir dünyanın kurulması işte bu tarihle hesaplaşmadan mümkün değildir.
“Savaşa son veren savaş”, “barışa son veren barış”la, yani galip batının
oluşturduğu dünya düzeni ile günümüze kadar geldi. Yüz yıllık kirli savaşın
biteceğine dair bir ümit yok. Anglo-Sakson hükümranlığı Ortadoğu’nun
kendi sistemini kurmasının önündeki en büyük engel. Osmanlıyı kolaylıkla yıktılar, fakat yerine sürdürülebilir bir sistem kuramadılar/kurmadılar.
İsrail İslâm dünyasının bağrına bir hançer gibi saplandı. İslam dünyasını
bir asır diktatörler eliyle kontrol ettiler. Bazı diktatörlere karşı demokrasi getirmek iddiasıyla güç kullandılar, arkalarında diktatörlüklere rahmet
okutacak şiddet ortamı bıraktılar. Kendi diktatörlerini dize getiren ülkelerde, demokrasinin işlememesi yönünde müdahil oldular. Suriye’de daha
da kötüsünü yaptılar: Ülkenin tahrib olması, halkın yok edilmesi bahasına
savaşın sürmesine göz yumdular.
TYB Akademi’nin bu sayısı 1. Dünya Savaşı’na ayrıldı. Savaş öncesi ve
sonrası ile ilgili yazılar yanında Mehmet Âkif’le ilgili iki yazı, İnkılâp Tarihi
Dersleri’nin 80. yıldönümü hakkında bir araştırma, zengin bir tartışma ve
kitabiyat bölümümüz var.

D. Mehmet Doğan

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Ve Sonrasında Türkler İle Büyük Devletlerin Siyasetleri / Salih Yılmaz

Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve
Sonrasında Türkler İle Büyük
Devletlerin Siyasetleri

Salih Yılmaz
Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Giriş
Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerini Fransız İhtilali’nin meydana getirdiği
düşünce akımlarında ve Sanayi İnkılâbı’nın ortaya çıkardığı sömürgecilik
yarışında aramak gerekir. 19. yüzyıl içinde sanayileşmenin hızla gelişmesi
ve Sanayi İnkılâbı’nın gerçekleştirilmiş olması, sömürgecilik faaliyetlerinin
artmasına yol açmıştır. Avrupa ülkeleri, Afrika ve Uzak Doğu’da birbirleriyle
rekabet etmeye başlamışlardır. Birçok ülkenin ekonomik çıkar çatışmaları
karşılıklı siyasî rekabetlere, uyuşmazlık ve çatışmalara yol açmıştır1. Gerek
Rusların Panslavist politikası ve Asya’da yayılması ve gerekse Almanların
İngilizlere karşı izlediği politika, Almanlara karşı Rus-İngiliz iş birliğini zorunlu hâle getiriyordu. Fransa, Almanlara karşı oluşan bu düşmanlıktan
yararlanarak 1871’de Almanlara kaptırdığı Alsace-Loraine (Alsas-Loren)’i
geri almak istiyordu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ise Rusya’nın
Panslavizm politikasını hem kendi birliği, hem de Balkanlardaki nüfuz
mücadelesi için önemli bir tehdit olarak görmekteydi. Bütün bu oluşum
ve kaygılar Avrupa’yı kana bulayacak iki karşıt grubun ortaya çıkmasına neden oldu: Bunlardan birincisi, 1882 yılında Almanya, AvusturyaMacaristan ve İtalya’nın oluşturduğu İttifak (Bağlaşma) Grubu, ikincisi ise
1894’te Fransa-Rusya, 1904’te Fransa-İngiltere, 1907’de İngiltere-Rusya
arasında anlaşmayla oluşturulan İtilaf (Anlaşma) Grubudur. Ancak İtalya
1915 yılında İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa girmiştir2.
İki blok arasındaki çekişmeler Kuzey Afrika ve Balkanlar üzerinde yoğunlaşmıştı. 1908’de Reval Buluşması sonucunda İngiltere, Rusya’nın
Ortadoğu ve Balkan politikalarına karşı ses çıkarmamaya başladı. Bu
durum Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu endişelendiriyordu.
Çünkü Rusya, Balkanlardaki Slavları birleştirme politikası çerçevesinde
Sırbistan’ı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na karşı kışkırtıyordu.
1

Ülman, A. Haluk, I. Dünya Savaşına Giden Yol ve Savaş, Ankara, 1972, 389 s.

2

Armaoğlu, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi I (1914-1918), Ankara, 1982, s. 102-103.
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Sırbistan, Rusya’ya güvenerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu topraklarında Slavların yaşadığı bölgelerde hak iddia etmeye başladı. Almanya
da Rusya’ya karşı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na destek olmaktaydı. Fas Bunalımı, Fransa ve Almanya’yı savaşın eşiğine getirmiş, Balkan
Savaşları da Avrupa’yı topyekûn savaş tehlikesine sürüklemiştir. Fakat bu
problemler İngiltere’nin arabuluculuğunda çözüme kavuşturuldu.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa devletlerinin Osmanlı
Devleti’yle ilgili politikaları ise genel anlamda Doğu Sorunu (Şark Meselesi)
olarak adlandırılır. Doğu Sorunu, Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı topraklarını ele geçirme ve Osmanlı Devleti üzerinde üstünlük kurma mücadelelerini tanımlamak için kullandıkları bir kavramdır. Bu kavram ilk
kez Viyana Kongresi’nde (1815), Ruslar tarafından ortaya atıldı. Bu dönemdeki Şark Meselesi’nin hedefi, Avrupalılarca Hıristiyan toprağı sayılan Balkanlar ve Anadolu’dan Türkleri çıkarmaktı. Bu hedeflerine 1683’te
İkinci Viyana Kuşatması’nda Osmanlının yenilmesi ve 1699’daki Karlofça
Antlaşması’nı imzalamasıyla yaklaştılar. Şark Meselesi’nde birinci dönem
1071 Malazgirt Savaşı’nda başlayıp Türklerin batıya doğru ilerlemesi karşısında Avrupalıların Haçlı seferleriyle engelleme gayretinde bulunduğu
dönemdir. 1699’dan 1923’e kadar geçen yıllarda Şark Meselesi’nin ikinci
dönemi başlamış oldu. İkinci dönemdeki amaç ise Osmanlı Devleti’ndeki
Hıristiyan unsurları korumak bahanesiyle Osmanlı topraklarını ele geçirmek ve Osmanlı Devleti’ni sömürgeleştirmekti. Doğu Sorunu, 19. yüzyılın
ilk yarısında Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması, ikinci
yarısında ise paylaşılması olarak uygulandı. Avrupalılarca Şark Meselesi
olarak adlandırılan bu meselenin iç yüzü şöyledir:
Şark Meselesi (Doğu Sorunu)
İlk kez 1815 Viyana Kongresi’nde siyasî bir terim olarak batılı diplomatlarca kullanılan Şark Meselesi’nin başlangıcı oldukça eskidir. Bu terim ile
açıklanmak istenen 1071’den 1923’e dek süren Batı Hıristiyan dünyası ile
Türk-İslâm dünyası arasındaki ilişkilerin tümüdür. Şark Meselesi’ni iki
ayrı dönem olarak ifade etmek mümkündür. Birinci dönemini Türklerin
1071’i takip eden, batıya açılma dönemi oluşturur ki, Avrupa bu ilerleyişi
Haçlı seferleri ile engellemek çabasında bulunmuş, ancak başaramamıştır. Yine de bu faaliyetlerle, Avrupa’da dinî temeller üzerine oturtulmuş
bir zihniyetin ortaya çıkması sağlandı. Bu zihniyet de İslâm dünyasında
Haçlı Zihniyeti deyimi ile ifade edildi. Bu dönemdeki Şark Meselesi’nin
hedefi, Avrupalılarca Hıristiyan toprağı sayılan Balkanlar ve Anadolu’dan
Türkleri çıkarmaktı. Bu hedeflerine 1683’te İkinci Viyana kuşatmasında
Osmanlının yenilmesi ve 1699’daki Karlofça Antlaşması’nın imzalanmasıyla bu hedeflerine oldukça yaklaşmış oldular. 1699’dan 1923’e kadar geçen yıllarda Şark Meselesi’nin ikinci dönemi başlamış oldu. Bu dönemdeki
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amaçları, Osmanlıda yaşayan Hıristiyan unsurları sözde koruma, gerçekte
ise Osmanlı topraklarından pay almak ve Osmanlı Devleti’ni yıkmak olmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısında Haçlı zihniyetlerinin yanına, sömürgecilik faaliyetleri de eklenmiş, ancak bu amaçlarını saklayarak Hıristiyan
tebaanın haklarını korumak gayesini öne sürmüşlerdir. Böylece ortaya
çıkan Şark Meselesi’ni, daha sonraki dönemde, Avrupa devletleri farklı
anlamlarda kullandılar. Çünkü güçlenen Rusya’nın sıcak denizlere inme
politikasını gerçekleştirmek için geliştirdiği politikanın kendilerini de tehdit ettiğini gördüler. Avrupa devletleri, 19. yüzyılın ilk yarısında, kendi
çıkarları doğrultusunda Osmanlı toprak bütünlüğünün korunmasını istiyorlardı. Bölgede zayıf durumdaki Osmanlı varlığı, kendi çıkarları için
gerekliydi. Çünkü güçlü bir devletin bölgeye yerleşmesi sömürgelerini tehlikeye sokabilirdi. İngiltere’nin savunduğu bu siyaset, Fransa tarafından
da desteklenmiş ve Osmanlı Devleti’ni, Rusya tehdidine karşı korumayı
amaçlamıştı. Mısır ve boğazlar meselesi de bu nedenle Osmanlı lehine çö
züme kavuşturulmuştu.
Rusya, İngiltere ve Fransa’nın bu amacını anlayınca İngiltere’ye
Osmanlı topraklarını paylaşmayı teklif etti. Rusya’nın bu isteğini İngiltere
önce kabul etmedi. Fakat daha sonra Osmanlı Devleti üzerinde Almanya
etkisini hisseden İngiltere, Rusya’yı boğazlar ve Balkanlar konusunda
serbest bırakarak, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından
vazgeçti. Böylece Şark Meselesi; 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlının
Avrupa topraklarından çıkarılması ve buraların paylaşımı ile İstanbul’u
Türklerden geri alarak Bizans’ın canlandırılması düşüncesine dönüştü3.
Avrupa devletleri, bu süreç içinde Osmanlı Devleti’ne karşı hep düşmanca
ve ikiyüzlü bir tavır sergilediler. 20. yüzyılda ise Avrupa’da oluşan bloklaşmanın kesinleşmesi ve Almanya’nın Osmanlı Devleti’ne yakınlaşması
üzerine, İngiltere, Rusya’yı Osmanlı toprakları üzerindeki emellerinde serbest bıraktı. Başlayan bu yeni süreçte Anadolu’daki Türk birliğinin yıkılışı
hedeflenmişti. Rusya, İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği Avrupa devletleri artık “Hasta Adam” saydıkları Osmanlı Devleti’nden pay alma yarışına girdiler. Rusya’nın Ermenileri isyana teşviki ile başlayan ve Osmanlı
Devleti’ni Birinci Dünya Savaşı’nın sonundaki Sevr Antlaşması’na götüren
gelişmeler bu sürecin devam ettirildiğinin göstergesi olmuştur.
A.Avrupa’da Büyük Devletlerin Osmanlı Politikası
İngiltere’nin Osmanlı Politikası
İngiltere, 19. yüzyıl başlarında Hindistan ve Uzak Doğu’da büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Sömürgelerine giden deniz ve kara yolları Osmanlı Devleti’nin topraklarından geçiyordu. İngiltere, Mısır ve
3

Kodaman, Bayram, Şark Meselesi Işığı Altında Sultan II. Abdülhamid’in Doğu Anadolu Politikası, İstanbul, 1983, 192 s.
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Suriye’deki Doğu Akdeniz limanlarının, güçsüz olan Osmanlı Devleti’nin
elinde bulunmasını çıkarlarına uygun gördü. Bunun için Fransızlar
Mısır’ı işgal edince (1798) Osmanlı Devleti’nin yanında yer aldı. Osmanlı
Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunmasını savundu. Rus savaş gemilerinin Boğazları kullanarak Akdeniz’e inmelerini önledi. İngiltere, 19.
yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti’nin topraklarını ele geçirme politikasına yöneldi. İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politikada meydana gelen değişimlerin başlıca nedenleri arasında, Almanya’nın
İngiliz sömürgelerine göz dikmesinin önemli etkisi oldu. Ayrıca Süveyş
Kanalı’nın açılmasıyla (1869) Mısır’ı alarak Hindistan’a giden en kısa deniz yolunu denetlemek amacındaydı. Berlin Antlaşması’yla (1878) geçici olarak Kıbrıs’a yerleşti. 1882’de ise Mısır’ı işgal etti. İngiltere, Birinci
Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’ni paylaşmayı öngören gizli antlaşmalarda yer aldı. Ermenileri destekledi. Doğu Anadolu’da bir Ermeni
Devleti’nin kurulmasını istiyordu. Ermeniler sadece Rusların himayesinde
kalırlarsa kendi çıkarlarının zedeleneceğine inanıyordu4.
Rusya’nın Osmanlı Politikası
Rusya, Çar I. Petro döneminde gerçekleştirdiği siyasi ve ekonomik atılımlarla Avrupa’nın büyük devletleri arasına girdi. II. Katerina döneminde
“Boğazları ele geçirme ve sıcak denizlere (Akdeniz ve Hint Okyanusu’na)
inme” biçiminde özetlenebilecek uzun süreçli bir dış politikayı hedefledi. Bunun için Karadeniz’de egemenlik kurmaya çalıştı. Karlofça
Antlaşması’ndan (1699) sonra Azak Denizi’nde denetimi ele geçirdi. Küçük
Kaynarca Antlaşması’nın ardından (1774) Karadeniz’e egemen duruma
geldi. Avusturya, Fransa ve İngiltere ile Osmanlı Devleti’ni paylaşmayı
öngören gizli görüşmeler yaptı. Doğu Sorunu’nu ortaya attı. Bu bağlamda Mehmet Ali Paşa’yla yapılan savaşlarda Osmanlı Devleti’ni destekledi. Kırım Savaşı öncesinde “Hasta Adam” olarak nitelendirdiği Osmanlı
Devleti’nin mirasını paylaşma konusunda Avrupalı devletlere önerilerde
bulundu (1853). Etnik ve dinî bağı bulunan Balkanlı Slav-Ortodoks milletleri Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandırdı. Rusya, Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurmak için Hıristiyanlığı kullandı. Kilise ve papazları yönlendirerek Bizans’ı yeniden dirilteceği propagandasını yapan Rusya, böylece
Ortodoksluğun hamiliğini üstleniyordu. Bu hamilik ise gerek Balkanlarda
gerekse Anadolu’da yaşayan Hıristiyan azınlığı harekete geçiren itici bir
güç oldu. Ruslar, Berlin Antlaşması’nda (1878), Ermeni sorununu uluslararası bir sorun olarak gündeme getirdi ve Ermeni isyanlarını destekleyen
ülkelerin başında yer aldı. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne
karşı savaştı. Ancak 1917 Bolşevik İhtilali nedeniyle savaştan çekildi.
Yıkılmasında önemli rol oynadığı Osmanlı Devleti’nin topraklarından pay
alma fırsatı bulamadı.
4

Graves, P. Phılıp, İngilizler ve Türkler (1789-1939), Osmanlıdan Günümüze Türk-İngiliz İlişkileri, (Çev: Yılmaz Tezkan), Ankara, 1999, 190 s.
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Fransa’nın Osmanlı Politikası
19. yüzyıl başına kadar Osmanlı-Fransız ilişkileri dostane bir çizgide gelişti. Fransızlar Osmanlı Devleti’nin verdiği kapitülasyonlardan yararlanarak Doğu Akdeniz ticaretinden büyük pay aldılar. Napolyon Bonapart
dönemiyle birlikte Fransa, Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşma yarışına girdi ve Mısır’ı işgal etti (1798). Mısır’dan çekildikten sonra dostluk
yeniden kuruldu. Ancak Napolyon, Osmanlılara karşı ikiyüzlü bir politika
izlemeye yöneldi. Fransa’nın desteğiyle Osmanlı Devleti 1806’da Ruslarla
savaşa girdi. Bundan yararlanan Napolyon, Ruslara karşı başarı kazandı.
Osmanlı-Rus Savaşı sürerken Tilsit’te Rus çarı ile buluştu ve Osmanlı topraklarının paylaşımı konusunu görüştü (1809). Fransa donanması Navarin
baskınında da yer aldı. Fransa 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı topraklarını işgale başladı. 1830’da Cezayir’i, 1881’de Tunus’u ve Fas’ı ele
geçirdi. Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasıyla ilgili gizli antlaşmalarda yer
aldı. Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği politikanın amacı diğer
devletlerle birlikte Osmanlı topraklarını sömürgeleştirmekti. Bu amacına
ulaşabilmek için Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenileri kullanmaya
çalıştı. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti’nin kurulması için Osmanlı
Devleti’ne baskı yaptı. Ermenilere silah yardımı yaparak onların ayaklanmalarında yardımcı oldu.
Almanya’nın Osmanlı Politikası
Almanya 1871’de Prens Bismarck önderliğinde millî birliğini kurdu. Bu
dönemde Avrupa devletleri sömürgecilikte ileri gitmişlerdi. Fransa’ya saldırarak Alsace-Lorraine (Alsas-Loren)’i ele geçiren Almanya, İngiltere’yle
de sömürgecilik yarışına girdi. Osmanlı Devleti’ne yakın bir politika izledi.
Osmanlı Devleti ise İngiltere, Rusya ve Fransa’ya karşı denge öğesi olarak
gördüğü Almanya’yla iyi ilişkiler geliştirdi. Almanya’nın Doğu Sorunu bağlamındaki amacı, İngiltere’nin Hindistan sömürgelerine giden Orta Doğu
bölgesinde üstünlüğü ele geçirmekti. Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savundu. Osmanlı Devleti, Bağdat demir yollarının yapımını Almanya’ya vererek Orta Doğu’da varlığını göstermesini sağladı. İki
ülke arasında askerî ilişkiler geliştirildi. Alman subaylar Osmanlı ordusunun modern bir yapıya kavuşturulmasında etkili oldular. Bu askerî yakınlaşma Birinci Dünya Savaşı’nda iki ülkenin aynı blokta savaşa girmesiyle
bağlaşmaya dönüştü.
B.Osmanlı Devleti’nin Avrupa Politikası
Osmanlı Devleti, 19. yüzyıl ortalarında batının askerî ve teknolojik üstünlüğüne salt askerî güçle karşı koyabilecek durumda değildi. Bunun için
batılı devletlerin kendi aralarındaki üstünlük mücadelesindeki çıkar çatışmalarından yararlanarak bir denge politikası izledi. Değişen güçler dengesine göre politika belirledi. 19. yüzyılda özellikle Kırım Savaşı’ndan sonra
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toprak bütünlüğüne yönelik en büyük tehlike Rusya’dan geldiği için bu
devlete karşı İngiltere ve Fransa’yla iş birliği yaptı. Berlin Antlaşması’ndan
sonra bu devletler Osmanlı topraklarını işgale başlayınca bu kez Avrupa’da
yeni bir güç olarak ortaya çıkan Almanya’yla yakınlaştı. Osmanlı Devleti,
batılı devletlerin baskılarını azaltmak ve iç işlerine karışmalarını önleyebilmek için batılılaşma çabalarına hız verdi. Tanzimat ve Islahat fermanları,
devlette batılı anlamda yapısal değişiklik yapmaya yönelik iki önemli adım
oldu5.
Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)
II. Mahmut’un 1839’da ölmesi üzerine yerine oğlu Abdülmecit geçti.
Abdülmecit tahta çıktığında (1839) Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşanın
yarattığı Mısır bunalımıyla karşılaşmıştı. Osmanlı ordusu Nizip’te Mehmet
Ali Paşaya yenilmiş, donanması da teslim olmuştu. Mısır sorunu kısa zamanda bir Avrupa sorunu durumuna geldi. Devlet bu şartlarda ya Mehmet
Ali Paşanın eline geçecek ya da Rusya, Hünkâr İskelesi Antlaşması’na
uyarak Osmanlı devletini himayesi altına almaya kalkacaktı. Abdülmecit
bu durumdan kurtulmak için güvendiği kişileri göreve getirmeye çalıştı. Bunların başında da Hariciye Nazırı (Dışişleri Bakanı) Mustafa Reşit
Paşa geliyordu. Mustafa Reşit Paşa, Londra ve Paris büyükelçiliklerinde
bulunmuştu, Avrupa devletlerinin Osmanlı siyaseti hakkında bilgi ve deneyim sahibiydi. Mustafa Reşit Paşa, ülkeyi bu durumdan kurtarmak için
Avrupalı devletleri kazanmanın şart olduğunu anlattı. Bunun için ülkede
şimdiye kadar yapılanların ötesinde daha köklü bir ıslahatın gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi. Mustafa Reşit Paşa İngiltere ve Fransa’nın siyasi
desteğini sağlamak, Osmanlı Devleti’ne batılı anlamda bir biçim vermek,
Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan insan hakları ilkelerini Osmanlı halkı için
de uygulamak, batılı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmalarını engellemek amacıyla Tanzimat Fermanı’nı hazırladı. Tanzimat
Fermanı (Gülhane Hattı Hûmayunu), 3 Kasım 1839’da, padişahın, yabancı
ülke elçilerinin ve halkın katıldığı bir toplantıda Mustafa Reşit Paşa tarafından okundu6. Tanzimat Fermanı ile padişah ilk kez tebaasının can, mal
ve namus güvenliği konusunda güvence veriyordu. Tanzimat Fermanında
ayrıca Kur’ana ve şeriata, yasalara uyulması istenmiştir.
Tanzimat fermanın başlıca maddeleri şöyledir:
·

Askerlik süresinin 4-5 yıl ile sınırlandırılması ve nöbetleşe askerlik yöntemine geçilmesi,

·

Verginin herkesten gücü ölçüsünde alınması, zulüm ve baskı yapılmaması,

5

Sander, Oral, Siyasi Tarih, 8. B., İmge Yayınları, Ankara, 2000, s. 158-193.

6

Fermanın Türkçe metni için bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt:V, Ankara, 1988, s.
255-258.
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·

Yargılamaların açık olarak yapılması,

·

Açık ve kapalı idam cezalarının (Şeriata göre hüküm olmadıkça) yasaklanması,

·

Hiç kimsenin ırz ve namusuna saldırılamaması,

·

Mal ve can güvenliğinin sağlanması,

·

Çeşitli konularda, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye, Bakanlar ve devlet büyüklerinin toplanarak görüşlerini açıkça söyleyebilecekleri; vergi, can ve mal
güvenliği konularında gerekli yasaların bu kurumlarda düzenlenmesi,

·

Askerlikle ilgili sorunların Bab-ı Serasker Dar-ı Şurası’nda görüşülerek
kanunlaştıktan sonra padişahın onayına sunulması, Padişahın şeriat
yasalarına uyacağına dair yemin etmesi,

·

Yasalara uymayanların vezir, ulema vb. de olsa cezalandırılacağı, bunun için özel bir ceza yasasının hazırlanması,

·

Bütün memurların maaşa bağlanması, rüşvetin yasaklanması,

·

Bu fermanın Osmanlı halklarına ve elçiliklere duyurulması.

Tanzimat Fermanı’nın Önemi;
• Tanzimat Fermanı ile Osmanlı padişahı ilk kez kendi gücünün üstünde
kanun gücü olduğunu kabul etmiş, padişahın hakları sınırlandırılmıştır.
• Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti’nin anayasal düzene geçişinin ilk
aşamasını oluşturmuştur.
• Sorunlarını tek başına çözemeyeceğini anlayan Osmanlı Devleti, bu fermanla Avrupa ile dost geçinme amacını gütmüştür.
• Tanzimat Fermanı ile getirilen yenilikler, önceki düzenlemelerden farklıdır. Bu ferman ile ilk kez insan hakları konusunda yenilikler yapılmıştır.
• Tanzimat Fermanı ile kazanılan haklar bir halk hareketi sonucu değil,
padişahın isteği ile verilmiştir (Bu yönü ile de Amerika ve Fransa’daki
fermanlardan farklılık gösterir).
Bütün bu haklara rağmen Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslimler memnuniyetsizliklerini protestolarla bildirmişlerdir. Müslüman halk
ile hala eşit haklara sahip olmadıklarını ilan ederek Avrupa devletlerinin
Osmanlı Devleti’ne baskı yapmalarını istemişlerdir. Tanzimat Fermanı’yla
padişahın yetkileri sınırlandırılıyor ve yasanın üstünlüğü ilkesi benimseniyordu. Ayrıca ferman, birey hakları ve hukuk devleti düşüncesinin oluşması yönünden de ilk adım sayılmıştır. Tanzimat, kendinden önce yapılmış olan yenilik hareketlerinin bir tekrarı değildir, yeni bazı prensipler
getirmiş, batılılaşmayı sistemleştirmeye çalışmıştır. Bu haklar fermanda
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yer almış, uygulayıcılar ve toplum kesiminde inandırıcı bulunmamıştır. Ayrıca Fransız İhtilali’yle ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle
ayrı dinlerden ve milliyetlerden olanların bir arada yaşaması zorlaşmıştı.
Sonuçta fermandan sonra azınlıklar bağımsızlık istekleriyle ayaklandılar.
Tanzimat Fermanı’ndan sonra Fransız kanunlarından esinlenerek Ceza
Kanunu ve Ticaret Kanunu hazırlanmıştır. Osmanlıdaki Şeriat, Cemaat
ve Kapitülasyon mahkemelerinin yanında Ticaret Karma Mahkemesi ve
Asliye Karma Mahkemesi kuruldu. İltizam ve Aşar vergisinin toplama
usulünde değişikliğe gidilerek vergilerin bundan sonra maliye memurları tarafından toplanmasına karar verildi. Bu dönemde ilk defa kâğıt para
basılmışsa da paraların karşılığı olmadığından değeri düşük kaldı. Bu dönemde Padişah Abdülmecit’in emriyle eğitime dair yenilikler de yapıldı.
1845 yılından itibaren düzenlenen bir kanunla medreselerin dışında devletin kontrolü altında darülfünun kurulması, ortaokullar açılması, ilkokulların ulemanın kontrolünden alınarak devlet tarafından kontrol edilmesi
kararlaştırıldı. Eğitim işlerini düzenlemek için Meclis-i Daim-i Maarif-i
Umumiye kuruldu7.
Osmanlı tarihinde bu fermanın ilanıyla başlayan ve Birinci Meşrutiyet’in
ilanına kadar süren döneme (1839-1876) Tanzimat Dönemi ve bu esaslar içinde ıslahat ve yenilik yapılması işine de Tanzimat-ı Hayriye denir.
Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra, onun esaslarına göre ıslahata başlandı. Fermanın esaslarının Anadolu ve Rumeli’de de iyice anlaşılması
için özel memurlar gönderildi. Ferman halka anlatıldı. Osmanlı Devleti,
Tanzimat Fermanı’nda Avrupa devletlerinden beklentisi açısından amacına ulaşamadı. Avrupalılar Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmaya devam
ettiler. Mısır Meselesi, 15 Temmuz 1840’da İngiltere, Rusya, Avusturya ve
Prusya devletlerinin Londra’da bir araya gelerek aldıkları kararlarla yeniden gündeme taşındı. Bu devletler, aralarında yaptıkları analaşmayla
Mısır’ı yönetme hakkının Mehmet Ali Paşaya ancak veraset yoluyla verilebileceğini, Güney Suriye ve Akka’nın da kendisine verilebileceğini belirttiler. Mehmet Ali Paşa, Fransa’ya güvenerek bu şartları kabul etmedi.
Bunun üzerine Osmanlı Devleti ve İngiltere, Mısır’a savaş açtı. Mehmet Ali
Paşa bu savaşta yenildi ve 1840’da yapılan anlaşmayla Mısır, veraset yoluyla yönetilmesi şartıyla Mehmet Ali Paşaya bırakıldı. Suriye ise Mısır’ın
egemenliğinden alındı. Mısır meselesi Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerinde hâkimiyetlerini kurmaya çalıştıkları ve bunda da başarılı oldukları
bir olaydır. Mısır meselesinin ardından 1841’de Boğazlar meselesinin görüşülüp karara bağlandığı Londra Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla
Osmanlılar önceden olduğu gibi Boğazları barış zamanında da savaş gemilerinin geçişine kapalı tutacak, barış içerisinde bulunduğu devletlerin
hafif savaş gemilerine özel fermanla Boğazlardan geçiş izni verilecekti. Bu
7

Çadırcı, Musa, “Tanzimatın Uygulanmasındaki Güçlükler”, Tanzimatın 50. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 1994, s. 296.
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şartlar Rusya’nın güvenliğini sağlamış oluyordu. Bu antlaşmaya rağmen
Ruslar Osmanlılar üzerindeki emellerinden vazgeçmediler ve 1853 Kırım
Savaşı bunun en iyi örneklerinden birisini teşkil etmiştir.
Kırım Savaşı (1853 - 1856)
Tanzimat Fermanı, Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek Osmanlı
Devleti’nin içişlerine karışma girişimlerini belli bir süre durdurmuştu.
Fakat bu dönemde Mısır ve Boğazlar sorununun İngiltere’nin yararına sonuçlanması Rusya’nın işine gelmemişti. Çar I. Nikola, İngiltere’nin Osmanlı
Devleti’yle ilişkilerini bozmak için harekete geçti. Hasta Adam olarak nitelediği Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşmayı önerdi. Ancak İngiltere,
Osmanlı Devleti üzerindeki etkinliğini kaybetmemek için bu öneriyi kabul
etmedi. Bunun üzerine Çar I. Nikola, Kutsal Yerler Sorunu’nu ortaya attı.
Osmanlı ülkelerinde yaşayan tüm Ortodoksların korunmasının Rusya’ya
verilmesini; Kudüs ve çevresindeki kutsal yerlerin dini yönetiminin de
Ortodoks Kilisesi’ne bırakılmasını istedi. Osmanlı Devleti, İngiltere ve
Fransa’ya da danışarak çarın önerilerini geri çevirdi. Bunun üzerine Rus
ordusu Eflak ve Boğdan’a girdi. Rus donanması ise Sinop’u topa tuttu ve
Türk donanmasını batırdı (1853). Tuna’yı gecen Rus birlikleri Dobruca’ya
kadar ilerlediler. Ancak Silistre’de Türk savunmasıyla karşılaştılar. Rusya
ile Osmanlı Devleti arasındaki savaş, Avrupalı devletleri tedirgin ediyor ve
devletlerarası daha büyük bir savaşın çıkmasından çekiniliyordu. Bu nedenle 1853’de Avusturya, Prusya, Fransa ve İngiltere temsilcilerinin katılımıyla Viyana’da bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı sonucunda Rusya
ile Osmanlı Devleti arasındaki barışın sağlanmasını isteyen bir nota hazırlandı. Rusya bu notayı kabul ederken, Osmanlı Devleti bazı değişikliklerin
yapılması kaydıyla notayı kabul edeceğini bildirdi. Osmanlı Devleti’nin
isteklerini Rusya’nın kabul etmemesi üzerine savaş bir süre daha devam
etti. Osmanlı donanmasına ait bir filonun Sinop’ta Ruslar tarafından yakılması üzerine Boğazların Rusya tarafından işgal edilmesi tehlikesine
karşın İngiltere ve Fransa, Rusya’ya nota vererek işgal ettiği toprakları
Osmanlılara geri vermesini ve Osmanlı egemenliği altındaki Ortodoks tebaanın hamiliğini istemekten vazgeçmesini istediler. Rusya’nın bu talepleri kabul etmemesi üzerine de Fransız ve İngiliz donanmaları İstanbul önlerine gelerek Boğazların güvenliğini sağladılar ve 12 Mart 1854’te Rusya’ya
savaş ilan ettiler. Bağlaşıklar, Rusya’yı barışa zorlamak için savaşı Kırım’da
yoğunlaştırdılar. Sivastopol zorlu bir kuşatmadan sonra ele geçirildi. Bu
arada Çar I. Nikola’nın ölümü üzerine yerine gecen Çar II. Aleksandr barış yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Savaş sonunda bağlaşıklar Paris’te
toplandılar. Antlaşma koşulları görüşülürken Avrupalı devletler, Osmanlı
Devleti’nden bir kanunla bütün vatandaşlarına din, mezhep farkı gözetmeksizin eşit haklar vermesini, herkesin kanun önünde eşit sayılmasını,
Hıristiyanların da devlet memurluğuna kabul edilmesini, karma mahke-
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melerin kurulmasını, Hıristiyan vatandaşların mahkemelerde şahitliğinin
kabul edilmesini ve Hıristiyan vatandaşların ödedikleri vergiyi kaldırmasını istemişlerdir. Bu istekler aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin iç işlerine
müdahale anlamını da taşıyordu. Osmanlı Devleti antlaşma koşullarından
daha fazla yararlanmak için antlaşma imzalanmadan önce Hıristiyan tebaanın haklarını içeren Islahat Fermanı’nı ilan etti (1856). Osmanlı Devleti,
Kırım Savaşı’ndaki başarısıyla “Hasta Adam” olmadığını Ruslara ispatlamıştı. Osmanlı Devleti, Paris’te ilk defa devletlerarası bir kongreye eşit
haklarla katılmış oldu. Fakat kongrede Osmanlıların beklediği kararlar
çıkmadı ve yenilgiye uğratılmış devlet muamelesi gördü. Fransa kendi çıkarları doğrultusunda Rusya’nın yanında yer aldı8. Bu nedenle Osmanlılar
ıslahatlar yapmak mecburiyetinde kaldılar. Paris Kongresi 30 Mart 1856’da
sonuçlandı ve Paris Antlaşması imzalandı9. Bu antlaşmaya göre;
• Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak ve Avrupa Devletler
Hukuku’ndan yararlanacak,
• Osmanlının toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı Avrupa devletleri tarafından garanti altına alınacak,
• İki taraf savaş sırasında aldıkları yerleri geri verecek,
• Boğazlar, 1841 Londra Sözleşmesi’ne göre yönetilecek, bütün devletlerin savaş gemilerine kapatılacak.
• Karadeniz tarafsız hâle getirilecek, ticaret gemilerine serbest, savaş
gemilerine kapalı tutulacaktı. Osmanlı Devleti ve Rusya, Karadeniz’de
tersane kuramayacak ve savaş gemisi bulunduramayacaklar.
• Rusya, gelecekte Hıristiyan ahalinin çıkarı için müdahalede bulunmayacak. Çünkü Osmanlı Devleti bu anlaşma öncesinde Hıristiyan ahalinin haklarını korumayı kabul ettiğini bildiren Islahat Fermanı’nı yayınlamış ve bu fermanı anlaşmayı imzalayan devletlere göndermişti.
• Eflâk ve Boğdan muhtariyetini elde edecek, bu devletlerin iç işlerine,
hiçbir devlet karışmayacak.
•

Tuna Nehri’nde gidiş geliş serbest olacak ve üye devletler tarafından
oluşturulacak bir komisyon tarafından kontrol edilecek.

• Osmanlı Devleti’nin ilan ettiği “1856 Islahat Fermanı” Avrupalı devletlerce dikkate alınacak, fakat bu devletler fermanın uygulamasına ve
Osmanlının iç işlerine karışmayacak.
Paris Antlaşması’yla Rusya, Osmanlı Devleti üzerindeki emellerinden
bir süre için vazgeçmek zorunda kaldı. Balkanlarda yayılma olanağını büyük ölçüde yitirdi. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Rusya’ya, Osmanlı uy8

Roberts, J. M., Avrupa Tarihi, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 2010, s. 483-488.
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ruğundaki Ortodoksların çıkarlarını koruma hakkı veren maddesi geçersiz
kaldı. Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü kendi gücüyle koruyamayacağını resmen kabul etmiş oldu. Osmanlı ve Avrupa devletleri Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasının önüne set çekmiş oldular. Kırım Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti, Avrupa devletleri konseyine kabul edilmiş oldu.
Fakat bu savaş Osmanlıları ekonomik ve siyasi açıdan oldukça fazla yıpratmıştı. Savaş sonrasında düzenlenen kongrede Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale edilmeyeceği karara bağlanmışsa da Islahat Fermanı’nın ilan
edilmesi başlı başına iç içlerine müdahale olarak nitelendirilebilir. Ayrıca
Kırım Savaşı sırasında 1854’de ilk kez İngiltere’den dış borç aldı. Bu borçlar zamanla Osmanlı Devleti’nin mali bakımdan da Avrupa’ya bağlanmasına neden olmuştur. Avrupalı devletlere sağlanan kapitülasyonlar zamanla
siyasi ayrıcalıkları da beraberinde getirdi. Osmanlı Devleti, Avrupa’dan aldığı borçları ödeyemediğinden Avrupa’nın iç işlerine yaptığı müdahaleleri
de engelleyemez duruma geldi.
Islahat Fermanı (1856)
Islahat Fermanı, Osmanlı Devleti’nin yanında yer alan İngiltere, Avusturya
ve Fransa’nın dayatmasıyla Kırım Savaşı sürerken hazırlandı. Ferman,
Paris Antlaşması öncesinde Osmanlı Devleti’nin yenileştirme programı
olarak Avrupalı devletlere sunuldu. Fermanın hazırlanmasında Osmanlı
nazırları Ali Paşa ve Fuat Paşa ile İngiliz ve Fransız elçileri birlikte çalıştılar.
Tanzimat Fermanı gibi Islahat Fermanı da yeni bir düzenin ilkelerini genel
çizgileriyle ortaya koyan bir programdı. Tanzimat’la başlayan Osmanlı kurumlarındaki modernleşme, Islahat Fermanı’yla da sürdürüldü. Tanzimat
Fermanı’nda yapılacağı söylenen yenilik esasları bir kez daha belirlendi.
Ancak bu fermana asıl özelliğini kazandıran Hıristiyan tebaaya yönelik
hakları içermesidir. Islahat Fermanı’na göre tebaanın, din ve mezhep farkı
gözetilmeksizin yasa önünde eşit olduğu kabul edildi. Herkes devlet memuru olma hakkı elde etti. Vergi adaleti öngörüldü. Gayrimüslimler de
Müslümanlar gibi devlet memurluklarına girebilecekler ve her çeşit okulda okuyabileceklerdi. Askerlik hizmetini yerine getireceklerdi. Yabancılar
vergilerini vermek koşuluyla mal mülk sahibi olabileceklerdi. Mahkemeler
açık yapılacak; ticaret, ceza ve hukuk davaları için karma mahkemeler kurulacaktı10. Fermanın genel maddeleri şöyledir:
·

Tanzimat Fermanı’nda okunduğu gibi din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin bütün tebaanın can, mal ve namusunun korunacağı, uygulamada etkili önlemlerin alınacağı,

·

Hıristiyan ve diğer gayrimüslim halka tanınan ayrıcalıkların sürdürüleceği, çağın gerektirdiği ıslahatların yapılacağı,

·

Patrikhanelerde kurulacak meclislerde; yapılacak yeniliklerin tartışıl-

10

Fermanın metni için bkz. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt: IV, s. 293-296.
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ması, önerilerin padişaha sunulması,
·

Din adamlarına, Fatih Sultan Mehmet tarafından verilen hak ve ayrıcalıkların iyileştirilmesi,

·

Din adamlarının halktan aldıkları caize ve aidatların yasaklanması ve
bunların maaşa bağlanması. Hıristiyan rahiplerin menkul ve gayrimenkullerine dokunulmaması,

·

Her cemaatin yönetiminin dinî liderinin başkanlığında o topluluğun
halkınca seçilecek üyelerden oluşan meclise bırakılması,

·

Aynı mezhepten olanların okul, mezarlık, hastane vb. kurumları yapmaları ve onarmaları konusunda hükümetten izin almaları,

·

Farklı din, mezhep ve cinsten olanlarla ilgili olarak yazışmalarda kullanılan ayıp, ar ve namusa dokunacak deyim ve sözlerin yasaklanması,

·

Din ve mezhep özgürlüğü, ayin özgürlüğü tanınması. İnsanların bunlardan dolayı cezalandırılmamaları, kimsenin din ve mezhep değiştirmeye zorlanmaması,

·

Din ve mezhep farkı gözetmeksizin bütün tebaanın devlet memuriyetine girebilmeleri, askerî ve sivil okullara kabul edilmeleri,

·

Her cemaatin okul açabilmesi, ancak bu okulların eğitim yöntemlerinin, padişah tarafından üyeleri atanan bir maarif meclisi tarafından denetlenmesi,

·

Farklı din ve mezhepten olan kişilerin aralarındaki ticaret ve cinayetle
ilgili davaların çeşitli divanlara havale edilmesi. Bu divanlar tarafından
seçilecek meclislerin açık olacağı, davaların (vali, kadı ve gayrimüslimlerin davalarında patriklerin bulunabilmesi şartıyla) açık görülmesi,

·

Ceza ve ticaret yasalarının tercüme edilerek ilan edilmesi,

·

İnsan haklarının iyileştirilmesi,

·

Eziyet, işkence ve cerimenin yasaklanması, bunları yapan memurların
cezalandırılması,

·

Vergi eşitliğinin sağlanması,

·

Müslüman olmayanların askerlik için bedel-i nakdi ödemeleri,

·

Yabancıların emlak sahibi olabilmeleri,

·

Aşar konusundaki suiistimallerin kaldırılması,

·

Devlet memurlarının ve meclis üyelerinin iltizamlık yapmalarının yasaklanması,

·

Cemaat başkanları ile padişahın seçtiği bir memurun Meclis-i Vala’da
üye olarak bulunabilmesi,

·

Bankaların açılması,

·

Ziraat ve ticaretin geliştirilmesi için engellerin kaldırılması, Avrupa’nın
bilim ve sermayesinden yararlanılması.
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Islahat çalışmaları yapıldığı sırada hükümet ve padişah da kurumsal
reformlar yapmaya devam etmiştir. Öncelikle Maarif Nezareti, Encümen-i
Daniş, ortaokul, mesleki okullar ve teknik okulların açılmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu dönemde İltizam usulü kaldırıldı. Padişah, yayınladığı fermanı koruyacağına dair yemin ederek, kendisinden üstün bir gücün
varlığını kabul etmiştir. Islahat Fermanı'nın amacı; Osmanlı vatandaşlarını din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin kaynaştırmak ve bir Osmanlı toplumu yaratmaktı. Fakat Tanzimat Fermanı'nda olduğu gibi Islahat Fermanı
da Avrupa devletlerinin Osmanlının iç işlerine karışmasını önleyemedi.
Hatta daha da artmasına neden oldu. Daha çok gayrimüslimler için hazırlandığı bilinen Islahat Fermanı, Müslümanlarca hoş karşılanmadığı gibi
gayrimüslimlerce de iyi karşılanmadı. Islahat Fermanı uygulama sonucu
olarak istenilen başarıya ulaşamadı. Çünkü devlet ve millet çıkarlarına uygun hazırlanmamıştı. 1857’de çıkarılan Arazi Kanunnamesiyle yabancıların toprak edinmesine izin verildi11. Avrupalı şirketlere demiryolu yapma
imtiyazı verildi. Bu faaliyetler aslında Osmanlı Devleti’nin sömürgeleştirilme çabalarıydı. Bu dönemde Nizamiye ve Ticariye Mahkemeleri kuruldu.
Hukuk siteminin tek çatı altında toplanması amacıyla Mecelle hazırlandı.
Tanzimat Fermanı’ndan sonra Fransız ticaret ve ceza kanunları tercüme
edilerek Osmanlı hukuk sistemine adapte edildi. Fakat toplumsal yapıyı
düzenleyecek bir kanunun eksikliği vardı. Çünkü Osmanlı toplumu farklı din ve mezhepten oluşan insanları barındırıyordu. Bu farklı din, ırk ve
mezhepten insanların tamamını kapsayacak bir toplumsal hukuk oluşturulması ihtiyacı dolayısıyla 1867’de Sadrazam Ali Paşa, devletin ileri gelenleriyle bir çalışma başlattı. Ali Paşa, Fransız Medeni Kanunu’nun tercüme edilerek uygulanabileceğini savunuyordu. Fakat Ahmet Cevdet Paşa,
Fransız Medeni Kanunu’nun Osmanlı Devleti’nin ihtiyaçlarını tam olarak
karşılayamayacağını, bu nedenle Osmanlı Devleti’ne ait yeni bir medeni
kanunun hazırlanabileceğini ifade etti. Ahmet Cevdet Paşa bu düşüncelerle çalışmalar başladı ve öncelikli olarak fıkıh kitaplarını inceledi. Mecelle
komisyonu kurarak her din, ırk ve mezhebi kapsayacak düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladı. 1868’de Divan-ı Ahkâm-ı Adliye kuruldu. Mecelle
Komisyonu yeni medeni kanunu hazırlarken Hanefi mezhebinin uygulamalarını temel almış ve 16 kitaptan oluşan yeni kanun 1878’de son kitabın
yayımlanmasıyla tamamlanmıştır12. Türk Medeni Kanunu olarak da adlandırılabilecek Mecelle’de birey, aile ve miras hukukuna dair düzenlemeler
yer almamıştır. Bu nedenle de toplumun ihtiyaçlarına tam olarak karşılık
veremese de hem şeri hem de nizamiye mahkemelerinde uygulanmıştır.
Osmanlı Devleti, yapmış olduğu düzenlemelerle Avrupalı devletlerin iç
işlerine müdahale etmesinin önüne geçmek istemiştir. Osmanlı hükümeti
yapmış olduğu düzenlemelere ek olarak ekonomik anlamda yeni atılım11

Sayar, Ahmet Güner, Osmanlı İktisat Düşüncesinin Çağdaşlaşması, İstanbul, 1986, s. 240.

12

Karal, Enver Ziya, a.g.e., Cilt:VI, s. 173.
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lar yapmak istemiş ve bunun için de Avrupa sermayesine başvurmuştur.
Hatta çoğu zaman Avrupalı devletler veya bankerlerden borç alarak ekonomisini düzeltmeye çalışmıştır. Dışarıdan Avrupa sermayesini kullanan
Osmanlı içeride de yeni vergi kalemleriyle kendisine kaynak oluşturmaya
çalışmıştır. Bu düzenlemeler her ne kadar önceleri başarılı olmuşsa da yapılan savaşlar hazinenin dengesini bozmuş ve hükümet ekonominin kontrolünü kaybetmiştir. Kırım Savaşı nedeniyle 24 Ağustos 1854’de Londra’da
Palmer, Paris’te Goldschimid ile anlaşma yapılmış ve yıllık %5 faizle 3 milyon İngiliz lirası (yaklaşık 330 milyon kuruş) borç para alınmıştır. 1855’de
Roschild’den %4 faizle 5 milyon İngiliz lirası (yaklaşık 545 milyon kuruş)
borç alınmıştır. 1858 ve 1860 yıllarında yeniden borçlanmaya gidildi13. Bu
borçlar sebebiyle Osmanlı Devleti, Avrupa’ya bağımlı hale geldi. 1875 yılında alınan borçların ödenememesi sonucunda devlet iflas ettiğini açıkladı.
Sultan Abdülmecit, Osmanlı Devleti’nde yaptığı yenileşme faaliyetleriyle devletin ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda gelişeceğini ve Avrupalı
devletlerle yarışabileceğini düşünmüştü. Fakat yapılan yenilikler sırasında
hem Avrupa’ya yüklü miktarda borçlanılmış hem de yenilenen kurumların halka geri dönüşü uzun sürdüğü için halk arasında bütün suç Sultan
Abdülmecit’e yöneltilmişti. Devletin içine düştüğü bütün sorunların tek
sorumlusunun Sultan Abdülmecit olduğunu düşünen bazı kişiler padişahı
tahttan indirmek için 1859’da gizli bir cemiyet bile kurmuşlardı. Fakat bu
cemiyetin üyeleri yakalanmış ve Kuleli Kışlası’nda sorgulanarak cezalandırılmışlardır. Bu olay Osmanlı tarihinde “Kuleli Olayı” olarak geçmektedir.
Devleti borçlanması sonucunda iflas etmesi II. Abdülhamit Döneminde
1881’de Muharrem Kararnamesi ile Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulmasını kabul etmesiyle sonuçlanmıştır14. Bu idare alacaklı tarafların kurduğu ve bütünüyle özerk bir yönetime sahip kuruluştu. Bu kuruluş Osmanlı,
İngiliz, Fransız, Alman, Avusturyalı, İtalyan ve Galatalı Bankerlerin temsilcisinin yönettiği borç toplama bürosu olarak çalışmıştır. Bu idare aracılığıyla Osmanlıların en önemli gelir kaynaklarına ait vergiler toplanmış
ve devlet içinde devlet statüsü kazanmıştır. Osmanlı Devleti Avrupalıların
yarı sömürgesi durumuna düşmüştür.
Tanzimat Fermanıyla başlayan ve Islahat Fermanıyla devam eden köklü yenileşme hareketleri devletin çöküşüne engel olamamıştır. Yapılan
yeniliklerin birçoğu uygulanamamıştır. Bunun uygulanmasında görevli
devlet yöneticileri de bu konuda ısrarcı olmamışlardır. Belki de bu durum
Cumhuriyet kurulduktan sonra köklü inkılâplara girişen Mustafa Kemal
Atatürk’e de örnek teşkil etmiştir.

13 Küçük, Cevdet, “Abdülmecid”, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:I, İstanbul,
1988, s. 259-263.
14 Küçük, Cevdet, “Abdülhamid II”, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt:I, İstanbul,
1988, s. 221.
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II. Abdülhamit’in Almanya Politikası
19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupalı devletler de kendi aralarında hem
siyasi hem de ekonomik anlamda çekişme içerisindeydi. Bu devletlerden
Almanya, birliğini geç tamamladığı için sömürgecilik faaliyetlerinde de
İngiltere ve Fransa’ya göre daha az pay aldığını düşünüyordu. Bu nedenle
de İngiltere, Fransa ve Rusya ile çekişme halindeydi. Ayrıca diğer Avrupa
devletleri Osmanlı Devleti’ndeki azınlıkları kullanarak Osmanlının içişlerine karışırken Almanya’nın böyle bir politikası bulunmuyordu. Ayrıca
Almanya ile Osmanlı Devleti’nin sınır sorunu olmaması, Almanya’nın
Müslüman sömürgelere sahip olmaması, Almanya’nın ekonomisinin
güçlü olması vb. nedenler de Osmanlıyı Almanya ile yakınlaştırmıştı. II.
Abdülhamit, Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Doğu’ya yönelme siyasetini
dikkate alarak bu durumu diğer Avrupalı devletlere karşı denge politikası
gütmek amacıyla kullanmak istedi. II. Wilhelm’in 1889’da İstanbul’u ziyaret etmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler en üst düzeye çıktı. Bu ziyaret
sırasında Bağdat Demiryolu Hattının yapımı Almanlara verildi. Bu proje
kapsamında 1898-1914 yılları arasında 1037 km demiryolu Almanlar tarafından yapıldı. Osmanlı Devleti, Almanya ile ilişkilerini zamanla geliştirerek Osmanlı ordusunun silah ve eğitmen ihtiyacını da Almanya’dan karşılamaya başladı. Böylece Alman etkisi Osmanlı ekonomisinden, ulaşıma,
ordudan subayların eğitimine kadar sirayet etti. Bu etki dolayısıyla ordudaki subaylarda Almanya sempatisi oluştu. Bu sebepler ileride yönetimi
ele geçiren İttihat ve Terakki Partisi üyelerinin Almanya ile Birinci Dünya
Savaşı’nda güç birliği yapmasına kadar gidecektir15.
C.Atatürk Dönemi Avrupa Politikası
Yeni kurulan Türk Devleti, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması ile
birlikte uluslar arası camiada yerini almış ve bu antlaşma dış münasebetlerin de temelini oluşturmuştur. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikası, Lozan Antlaşması’nda sonuçlandırılamayan konular ve Lozan’da karara
varılan meselelerin halledilmesi üzerine kurulmuştur. Bu hedeflerin temelini barışçıl yollarla geçmişe dair konuların halledilmesi, büyük devletlerle
olan münasebetlerin normalleştirilmesi ve komşu devletlerle her türlü ilişkilerin geliştirilmesi oluşturmuştur. Batılı ülkelerden İngiltere ve Fransa
ile Lozan’da çözüme kavuşturulamayan Musul meselesi, borçlar sorunu,
sınırlar, yabancı okullar sorunu ve Yunanistan ile “etabli” anlaşmazlıkları
bu dönemin başlıca halledilmesi gereken konularındandır.
Türk-Sovyet Münasebetleri
Lozan Barış Antlaşmasından sonra İngiltere ile yaşayan Musul Meselesinde
15 Ortaylı, İlber, İkinci Abdülhamid Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, Ankara, 1981, s. 3 vd.
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anlaşmazlık Türkiye ile Sovyet Rusya’yı birbirine yakınlaştırmıştır. Çünkü
Sovyet Rusya, Batılı devletlerin kendi topraklarına karşı duyduğu sömürgeci politikalara karşı müttefik arama politikasında Türkiye’yi önemli bir durak olarak görmüştür. Bu dönemde Almanya Locarno Antlaşması ile Batılı
diğer devletlerle birlikte hareket edeceğini deklare etmişti. Sovyet Rusya
da 17 Aralık 1925 tarihinde Paris’te Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık
Antlaşmasını imzalayarak Almanya’ya karşı cephe oluşturmaya çalışmıştır16. Bu antlaşma üç yıl süre ile geçerli olmak kaydıyla, tarafların birbirlerine saldırmayacaklarını, taraflardan birisine bir saldırı yapıldığında diğer devletin tarafsız kalacağı maddelerini içermekteydi. Bu antlaşmadan
sonra Türkiye Dışişleri Bakanının Odessa’yı ziyareti iki münasebetlerini
daha da pekiştirmiştir. Sovyet Rusya ikili ilişkilerin gelişmesine bağlı olarak Silahsızlanma Konferansına Türkiye’nin de katılmasını teklif etmiş ve
Lozan’dan sonra ilk defa Türkiye uluslar arası bir toplantıya çağrılmıştır.
Türkiye kısa zamanda birçok dış meseleyi hallederek hem ekonomik
hem de siyasi anlamda Batılı ülkelerle iyi münasebetler kurmaya başlamıştır. Bu münasebetler zamanla Sovyet Rusya’yı rahatsız etmiştir. Çünkü
Sovyet Rusya, Türkiye’nin Batı bloğu içerisinde yer almasını istemiyordu.
Türkiye, ülkedeki komünist hareketlere karşı şiddetli tedbirler almış ve yasaklamıştır. Sovyet Rusya ise alınan bu sert tedbirlere karşı tavrını koymuş
ve komünizme karşı tedbirleri kendisine yapılmış tedbirler olarak telakki
etmiştir. Hatta bu konuda Sovyet Komünist Partisinin yayın organı Pravda
gazetesinde birçok haber yapılmıştır. Türk hükümeti de yapılan bu haberlere karşılık Milliyet gazetesinde haberler yaptırmıştır. 6 Temmuz 1929
tarihli Milliyet gazetesinde Pravda’da çıkan haberlere karşı şöyle cevap verilmiştir: “Pravda gazetesi komünistliği kutsal sayabilir, fakat dünyadaki
hiçbir dava Türkiye’nin milliyetçilik yani yeni kimlik oluşturma davasından daha kutsal olamaz.”17
Sovyet Rusya, Millî Mücadele döneminde hem ekonomik hem de askeri teçhizat konusunda Türkiye’ye önemli yardımlarda bulunmuştu. Sovyet
Rusya bu yardımları yaparken hem emperyalist güçlere karşı geldiğini düşünüyor hem de Türkiye’nin zamanla komünist politikaları benimseyeceğini umuyordu. Fakat Türkiye’nin Batılılaşma politikası ve komünizme karşı
tavrı onları büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. 1925 tarihinde imzalanan Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması 1929 tarihinde yeniden revize
edilmiş ve iki yıl daha uzatılmıştır. Yeni antlaşmaya göre ayrıca tarafların
karadan veya denizden komşu oldukları devletlerle birbirlerine danışmadan siyasi antlaşma yapamayacakları hükmü getirilmiştir18. Bu antlaşma
Sovyetler Birliği tarafından 1945 yılında feshedilinceye kadar yürürlükte
16 Gürün, Kamuran, Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,
1991, s. 117.
17

Esmer, Ahmet Şükrü, Siyasi Tarih (1919-1939), Ankara, 1953, s. 204.

18

a.g.e.., s. 204-205.
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kalmıştır. 1923-1930 yılları arasında Türkiye-Sovyetler Birliği münasebetleri dostane biçimde sürdürülmüştür. Fakat Türkiye dış siyasetinde sadece Sovyetler Birliği ile ilişki kurmaktan öte diğer Batılı büyük devletlerle de sıkı münasebetler kurmaya başlamıştır. 1930-1938 yılları arasında
da Türk-Sovyet münasebetleri dostane biçimde sürmüştür. Türkiye’nin
Milletler Cemiyetine kabul edilmesi ilişkileri biraz olsun koparmışsa da
Sovyetler Birliğinin, Milletler Cemiyetine girmesinde Türkiye’nin çaba
göstermesi iki ülke işbirliğini devam ettirmiştir. Fakat Montreux Boğazlar
Sözleşmesi iki ülke arasındaki ayrılığın ilk adımı olmuştur. Bu antlaşmanın
hükümleri Sovyet Rusya tarafından her alanda eleştirilmiş ve kendisine
yapılmış bir hareket olarak görülmüştür. Boğazlar Sözleşmesi sonrasında
Türkiye İngiltere ile daha sıkı münasebetler kurmaya başlamıştır. Çünkü
Türkiye, Sovyet Rusya’nın komünizm politikasını Türkiye’de de yaymaya
çalışmasını tehdit olarak algılamış ve buna karşı Batılı ülkelerle yakınlaşmaya çalışmıştır.
Türk-İngiliz Münasebetleri
Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye ile İngiltere arasında en büyük sorun Musul Meselesi olmuştur. Musul Meselesi zamanla diğer devletlerin
de müdahil olmasıyla karmaşık bir hal almıştır. Lozan Konferansında
Türkiye, Irak sınırının belirlendiği sırada Musul ve Süleymaniye’de
Türklerin çoğunlukta olmasını sebep göstererek bu bölgelerin Türkiye
sınırları içerisinde kalması gerektiğini savunmuştur. Irak’ı manda olarak
kullanan İngiltere ise bu talebe itiraz ederek bu bölgelerin Irak sınırında
olduğunu iddia etmiştir. İki ülke uzun müzakereler etmişse de anlaşma
sağlanamamıştır. Bunun üzerine Irak sınırının belirlenmesi hususunda
iki ülkenin müzakerelere devam etmesine, şayet anlaşamazlarsa konunun
Milletler Cemiyeti Konseyine götürülmesi gerektiğine dair karara varmışlardır. 1924 yılında İstanbul’da bir araya gelen İngiltere ve Türkiye anlaşamamışlar ve konu Milletler Cemiyetine intikal etmiştir. Çünkü İngiltere
Musul Vilayeti dışında Hakkari Vilayetinin de Irak sınırlarına dâhil olması gerektiğini öne sürmüş ve anlaşmaz bir tutum sergilemiştir. Türkiye’yi
anlaşmaya zorlamak için de Irak sınırında karışıklıklar çıkarmıştır. İki
ülkeyi savaş durumuna getiren bu sorunda Fransa, İngiltere’nin yanında
yer almıştır. Hatta Türkiye’nin yalnızlaştırılması politikası izlenmiştir.
Başarılı olmayan görüşmeler sebebiyle Lozan Barış Antlaşması’nda alınan karar gereğinde mesele Milletler Cemiyeti Konseyine götürülmüş ve
Konsey Musul’u Irak’ta bırakmanın uygun olacağına dair bir tavsiye kararı
almıştır. Türkiye, bu tavsiye kararına uyarak 5 Haziran 1926 tarihinde bir
antlaşma imzalayarak Türkiye-Irak sınırının belirlenmesini sağlamıştır19.
19 Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980),
Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980),
(Editör: Baskın Oran), Cilt: I, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002, s. 267-268.
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Böylece Türkiye-İngiltere bunalımı da sona ermiştir. Türkiye’nin bu antlaşmayı imzalamasında İngiltere’nin Türk topraklarında çıkardığı karışıklıklar ve bölge insanını kışkırtmaları da etkili olmuştur.
Türk-İtalyan Münasebetleri
İtalyanlar, yaptıkları gizli anlaşmalarla Anadolu’da elde ettikleri toprakların büyük bir bölümünü, Paris Konferansı’nda Yunanlılara kaptırınca, İtilaf
Devletleriyle anlaşmazlığa düştüler. Mondros Ateşkes Anlaşması’yla işgal
ettikleri Türk topraklarında da halka karşı kötü muamelede bulunmadılar.
II. İnönü Zaferi’nden sonra işgal ettikleri bölgelerden sessizce çekildiler.
Daha sonra gelişen olaylarda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ni
destekleyen siyasetleriyle barışçı politikalarını sürdürdüler. 5 Temmuz
1921’de Anadolu’yu tamamen boşalttılar. Lozan Barış Antlaşması’nda çözüme kavuşmayan Musul meselesi, Yunanistan ile etabli anlaşmazlığı gibi
sorunlarla uğraşan Türkiye dış politika da oldukça yoğun bir dönem yaşıyordu. Bu durumdan faydalanmak isteyen İtalya, Türkiye’den farklı taleplerde bulunarak kendi sömürgeci politikasına uygun davranmasını istiyordu. Fakat Türkiye’nin kısa sürede sınır sorunlarını halletmesi ve hem ordu
hem de ekonomik olarak güçlenmesi sebebiyle politikasında değişikliğe
gitmiştir. Mussolini’nin Türkiye ile dostane münasebetler kurmak istemesinin en büyük sebebi çevresinde bulunan ülkelerin kedisine karşı ittifaklar kurmasıydı20. Çünkü İtalya’nın Arnavutluk’u kendi hâkimiyetine almasından sonra Yugoslavya sıranın kendisine geleceğini düşündüğünden
zaman geçirmeden Fransa ile ittifak antlaşması imzalamıştı. Bu duruma
karşı İtalya da sömürgecilik politikasından vazgeçmiş ve Türkiye ile dostane münasebetler kurmak amacıyla 30 Mayıs 1928 tarihinde Tarafsızlık ve
Uzlaşma Antlaşması imzalamıştır.
Türk-Fransız Münasebetleri
Fransızlar, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Adana ve çevresini,
daha sonra da İngilizlerle anlaşarak Urfa, Antep ve Maraş’ı işgal ederek
bölgedeki yerli Ermenilerle iş birliği yaptılar. Bu bölgelerde bir Fransız yönetimi kurmak istediler. Savunma savaşının başlaması üzerine Fransızlar,
Türk topraklarında tutunmanın kolay olmayacağını anladılar. Millî
Kuvvetler karşısında dayanamayarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu
arada Fransızların, Almanlarla Versay Antlaşması’nın tatbiki konusunda
problemleri vardı. Fransa, Sevr Barış Antlaşması’ndan üç ay önce Türkiye
Büyük Millet Meclisine başvurarak Güney Cephesi’nde yirmi günlük bir
ateşkes istedi. Bu isteğini Türkiye Büyük Millet Meclisine iletmekle onun
varlığını tanımış oluyordu. Moskova Antlaşması’nın imzalanmasından
20 Esmer, Ahmet Şükrü, a.g.e., s. 199.
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sonra, Fransızlar, Mebuslar Meclisinin Dış Komisyon Başkanı Franklin
Bouillon (Franklen Buyon)’u Ankara’ya göndererek bir anlaşma zemini
aradılar (9 Haziran 1921). Fransız kamuoyu da, Türk dostu olan Fransız
yazarların etkisiyle, haklı bağımsızlık mücadelemizi destekledi. Sakarya
Zaferi’nin kazanılmasından hemen sonra Ankara’da bir antlaşma imzalandı (20 Ekim 1921). Ankara Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, TürkFransız dostluk ilişkileri gelişti. Güney sınırımız (Hatay hariç) bugünkü
hâlini aldı. Güney Cephesi’nde savaş sona erdi21. Lozan Antlaşması’ndan
sonra Türkiye-Fransa arasındaki münasebetlerde Osmanlı Borçları,
Türkiye-Suriye sınırının tespiti, misyoner okulları, Adana-Mersin demiryollarının satın alınması gibi önemli uyuşmazlık konuları sorun olmuştur.
20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması sonrasında Türkiye-Suriye sınırını belirleyecek komisyon çalışmaları başarılı
olmamıştır. Türkiye ile Fransa diplomatik münasebetlerini sıklaştırarak
bu sorunun çözümlenmesi için uğraşmalarına rağmen sınır uyuşmazlığını
halleden Dostluk ve İyi Komşuluk Sözleşmesi ancak Musul anlaşmazlığının halledilmesinden sonra 30 Mayıs 1926 tarihinde imzalanmıştır22.
Fransa ile Türkiye arasındaki en büyük meselelerden birisi borçlar olmuştur. Lozan Barış Antlaşması’nda Osmanlı Borçları tamamıyla çözüme
kavuşturulamadığından daha sonra yapılan görüşmelerde de sorunlar
yaşanmıştır. Çünkü Lozan’da alınan karara göre antlaşmada öngörülen
prensipler doğrultusunda ilgili devletlerin vatandaşları ile Türk hükümeti
arasında görüşmeler yapılacağı kabul edilmişti. Osmanlı Devleti en fazla
Fransız vatandaşlarına ve şirketlerine borçlu idi. Bu nedenle Fransa borçlar konusunda baskı yapıyordu. Bu konu hakkında 13 Haziran 1928 tarihinde Paris’te antlaşmaya varılmasına rağmen 1929 yılında dünyada baş
gösteren ekonomik bunalım borçların ödenmesini zorlaştırmıştır. Türkiye
borçların yeniden yapılanmasını talep etmiş ve görüşmeler sonucunda 22
Nisan 1932 tarihinde eskisine göre daha iyi şartlarda yeni bir antlaşma imzalanmıştır. Böylece Fransa ile borçlar meselesi de halledilmiştir.
Fransa ile diğer bir anlaşmazlık ise Türkiye’de bulunan Fransız okullarındaki tarih ve coğrafya derslerinin Türkçe okutulması, bu dersleri Türk
öğretmenlerin vermesi konusunda yaşanmıştır. Türk hükümeti tarafında
hazırlanan eğitim-öğretim yönetmeliğine çoğu Fransız okulu uymayı reddetmiştir. Bunun üzerine de Türk hükümeti karara karşı çıkan Fransız
okullarını kapatmıştır. Fransız Elçiliği ve Papalık bu sorunun çözümüne
dair müdahil olmak istemişlerse de Türk hükümeti sadece okul idarelerini
muhatap kabul ettiğini ve meselenin kendi iç sorunu olduğunu söyleyerek dış müdahalelere karşı tavrını açıkça belirtmiştir. Fransız okullarının
çoğu bu nedene bağlı olarak kapatılmış ve Fransa ile aramızda siyasi ger21 Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, İkinci Takım, Cilt: II, İstanbul, 1993, s. 3.
22 Sarınay, Yusuf , “Atatürk’ün Hatay Politikası-I (1936-1938)”, Atatürk Dönemi Dış Politika,
Ankara, 2000, s. 359.
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ginlik yaşanmıştır. Bu dönemde Fransa her konuda Türkiye aleyhine tavır
sergilemiştir. Kapitülasyonların kaldırılması kararı çerçevesinde AdanaMersin demiryolunu işleten Fransız şirketi kanunla devletleştirilmiştir. Bu
devletleştirme kararına da tepki gösteren Fransa daha sonra 1929 yılında
yapılan uyuşmazlık antlaşmasıyla kararı kabul etmiş ve olay çözümlenmiştir.
Amerika ile İlişkiler
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne karşı, siyasi tutumunu değiştirerek ilişkiye geçen ilk devletlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri
oldu. Daha önce, ABD Cumhurbaşkanı Wilson, on dört maddelik bildiri
yayımlamış ve bu bildiride Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde bağımsız bir Türk Devletinin kurulmasını kabul etmişti. ABD, İtilaf Devletlerinin
yanlış bilgilendirmeleri sonucunda Doğu Anadolu’da bir Ermenistan
Devleti kurulması fikrini kabul etmişti. Fakat Doğu Anadolu’da incelemeler yapan resmî Amerikan heyetlerinin, bu yerlerin Türk bölgesi olduğunu
belirtmeleri ve buralarda bir Ermeni Devleti’nin kurulmasının anlamsız
olacağını ifade etmeleri, Amerikan siyasetinde değişiklik meydana getirdi.
Ermenilere olan ilgi azaldı. Amerikan Kongresi’nde manda fikri reddedildi.
Böylece büyük bir devletin İtilaf Devletleriyle birlikte Türkiye’ye olan baskısı ortadan kalktı. Türk-Amerikan dostluk ilişkileri giderek gelişti.
D.Batı’nın Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Bakışı
Batı kamuoyunda Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından önce
yapılan ana propaganda Türkiye’de savaş yanlısı bir hükümetin olduğu ve bu hükümetin barışa asla yanaşmayacağıydı. Fakat Lozan Barış
Antlaşması’nın imzalanmasıyla bu tavır değişmeye başlamıştır. İngiltere
ve Fransa ile yaşanan sorunlardan sonra Batılı ülkeler Türkiye’nin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini, komşularıyla barış içerisinde yaşamak istediğini, kendisini bağlayıcı ittifaklardan kaçınarak serbest hareket
etmeyi tercih ettiğini, değişen politikaları takip ederek kendisine avantajlı
bir durum oluşturmayı bildiğini anlamışlardır. Batılı ülkelerin en büyük
endişesi Türkiye’nin Sovyet Rusya ile birlikte hareket ederek zamanla
aynı devlet düzenini benimseyeceğiydi. Fakat Türkiye’nin politikalarını
görünce bu endişelerinin yersiz olduğunu anlamışlardır. Mustafa Kemal
Atatürk, Batılı ülkelerle münasebetlerinde ve Sovyet Rusya ile ilişkilerinde
denge politikası güderek her iki bloğun tepkisini çekmekten kaçınmıştır.
Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girmesi de Batlı ülkelerin endişelerinin
yersiz olduğunu göstermiştir. Ayrıca Türkiye sorunlarının halledilmesi konusunda her zaman barışçıl yolları denemiştir. Örneğin Boğazların
statüsünün belirlenmesinde saldırgan bir politika takip etmemiş ve müzakere ederek bu isteğini yerinde çözmüştür. Türkiye’nin bu barışçıl po-
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litikası Avrupa kamuoyunda takdir toplamıştır. Aynı dönemde İtalya ve
Almanya’nın saldırgan politikalarına karşı durmaya çalışan Avrupa ülkeleri Türkiye’nin politikalarına destek olmuşlardır. Türkiye izlediği dış politika sayesinde kendi bölgesinde büyük bir güç olmuş ve diğer ülkelere
karşı denge politikası izlemeye başlamıştır. Çünkü İkinci Dünya Savaşı’nın
çıkacağına yönelik öngörüler ışığında Türk dış politikası oldukça başarılı
olmuştur.
Türk dış politikasında İngiltere önemli bir yer edinmiştir. Çünkü başta Lozan olmak üzere, Musul meselesi ve diğer konularda Türkiye’yi hep
zorlamıştır. İngiliz kamuoyunda Türkiye saldırgan ve barışa yanaşmayan
bir tavır sergileyen, Osmanlı politikalarını takip eden bir devlet olarak
görülmüş ve Sovyet Rusya ile birlikte hareket etmesi tehlikeli olarak değerlendirilmiştir. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması ve Musul meselesinin çözümlenmesinden sonra İngiliz kamuoyunda Türklerin barışçıl politikalar izlemeye başladığı ve aslında Batılı bir ülke olma yolunda
önemli adımlar atıldığı görüşü hâkim olmuştur. İngiliz gazeteleri genelde
Türkiye’nin Sovyet Rusya’nın etkisinden kurtulması için gerekli yardımların yapılması gerektiğini ve Türkiye’nin coğrafi konumunun İngiltere’nin
çıkarları açısından çok önemli olduğunu işlemişlerdir. Türkiye’nin sorunlarını kısa sürede çözümleyerek Milletler Cemiyetine girmesi ile Batılı
ülkelerle olan münasebetleri hızla gelişmiştir. İngiltere 1932 yılından
sonra Türkiye yanlısı bir politika izleyerek her konuda yardımcı olmaya
çalışmıştır. Bu politikasının temelini de İtalya ve Almanya’nın saldırgan
politikalarına karşın Avrupa’da Türkiye’yi kendi tarafına çekmek istemesi
etkili olmuştur. Atatürk’ün uyguladığı dış siyaset ve içerideki uygulamaya
koyduğu inkılâplar, Batılı ülkelerin Türkiye’ye karşı tavrını olumlu yönde
değiştirmiştir.
Sonuç
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupalı Devletlerin asıl politikasını
Osmanlı Devleti’nin parçalanması oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nin
parçalanmasına dair görüşler 1815 yılında yapılan Viyana Kongresi’nde
tartışılmış ve Şark Meselesi (Doğu Sorunu) adı altında Osmanlı ülkesinde
yaşayan gayrimüslimlerin Müslümanlarla eşit haklara sahip olması şeklinde açıklanmıştı. Bu düşünce Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı ve
Islahat Fermanını ilan etmesiyle yürürlüğe konulmuştu. Bundan sonraki
süreçte Şark Meselesinin içeriği Batıdaki Müslümanların Avrupa’dan çıkarılması şeklinde yürürlüğe konulmaya çalışılmıştı. 1913 yılında Balkan ülkelerinin topluca Osmanlı Devletine karşı mücadele etmesi bu düşüncenin
ana temelini oluşturmuştu. Osmanlı Devleti’ni “Hasta Adam” olarak nitelendiren Avrupa Devletleri, Şark Meselesini daha da genişleterek Osmanlı
topraklarının tamamının paylaşılması olarak nitelendirmişlerdir. 1907’de
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İngiltere Kralı VII. Edward ve Rusya Çarı II. Nikolay’ın Reval’de23 yaptıkları gizli görüşmelerde Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasına dair planları ele
almışlar ve Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunu tartışmışlardır.
Osmanlı topraklarının paylaşılması için Birinci Dünya Savaşı önemli bir
fırsat oluşturmuştur.
Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı sırada Osmanlı Devleti İttihat ve
Terakki Partisi tarafından yönetiliyordu. Osmanlı devlet adamlarının başlıca amaçları, kaybedilmiş toprakları geri almaktı. Birinci Dünya savaşı
öncesinde Osmanlı yetkilileri İngiltere ve Almanya ile dostluk ilişkilerinin
artırılmasına yönelik çabalar göstermişlerdir. Çünkü kaybedilen toprakların bu iki ülkenin içerisinde yer alacağı bir blok sayesinde geri alınabileceğine inanılıyordu. İttihat ve Terakki Partisi üyeleri bir blok içerisinde
yer alma düşüncesiyle ilk olarak İngiltere’ye ittifak teklifinde bulunmuşlar, 1911’de İngiltere Denizişleri Bakanı Winston Churchill’e yapılan bu
teklif İngiltere’nin yeni siyasi teşekküller altına girmek için hazır olmadığı
cevabıyla reddedilmiştir. İngiltere her ne kadar bu teklifi henüz ortamın
hazır olmadığı bahanesiyle reddetmişse de asıl sebep Rusya’yla yapılan
anlaşma gereği “Hasta Adam” olarak nitelendirilen Osmanlı Devleti topraklarının önceden aralarında paylaşılmış olmasıydı. Ayrıca İtalya’nın bu
dönemde Kuzey Afrika’da Osmanlı Devletiyle mücadele içerisinde olması,
İngiltere’nin İtalya’yı Üçlü İtilaf içerisine almak için yürüttüğü çabalarda
Osmanlı Devleti’nden uzak durmak istemesi de bunun sebepleri arasında
gösterilebilir. Balkan Savaşları sırasında Rusya, İngiltere ve Fransa’nın tutumları nedeniyle Osmanlı Hükümeti, İtilaf Devletlerine güvenemiyordu.
Böylece Osmanlı Devleti, ittifak yapmak için Almanya üzerine yoğunlaşmaya başladı. Çünkü diğer Avrupa devletlerinin Osmanlıyla ittifak yapmama istekleri kesin olarak anlaşılmıştı. Almanya ile yapılan görüşmeler 2
Ağustos 1914’te ittifak anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmıştır24.
Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri ve müttefik olarak Osmanlı
Devleti’nin yenik ayrılmasıyla İtilaf Devletleri planladıkları projelerin başarıya ulaşacağını düşünmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Sevr Antlaşması’yla Şark Meselesinin başarıya ulaştığını düşünen
Avrupalı devletler, Millî Mücadelenin başarıya ulaşmasıyla bu hayallerini
bir süre ertelemek zorunda kalmışlardır. 29 Ekim 1923’te kuruluşunu ilan
eden Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet başkanlığına getirilen Mustafa Kemal
Atatürk, Türk dış politikasının ilkelerini şöyle belirlemiştir:
-

Millî sınırlarımız içinde varlığımızı korumak,
Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak,

-

Medenî ve insanca davranarak bunun karşılığında destek beklemek,

23

Günümüzde Estonya’da bir kent.

24

Halil Menteşe’nin Anıları, İstanbul, 1986, s. 187-189.
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-

Diğer devletlerin iç politikalarından ve yönetim sistemlerinden etkilenmemek,

-

Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmamak; kendi iç işlerimize de dış devletleri karıştırmamak,

-

Millî politikayı uygularken kamuoyunu dikkate almak,

-

Dürüst, açık ve tutarlı olmak,
Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek,
Barış içinde hakka ve hukuka uygun bir şekilde sorunları çözmektir.

28 Haziran 1914’te başlayarak 11 Kasım 1918’e kadar devam eden
Birinci Dünya Savaşı’na kadar devletler arasında bu derece büyük ittifaklar
(bloklar) olmamıştır. Savaş Avrupa’da başlamasına rağmen, sömürgeler
yoluyla 5 kıtaya yayılmıştır. Savaş sonunda Osmanlı Devleti, AvusturyaMacaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Alman İmparatorluğu yıkılmıştır. Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan, Polonya, Litvanya, Ukrayna,
Estonya ve Yugoslavya devletleri kurulmuştur. İlk kez; uçak, denizaltı, zehirli gaz, zırhlı araç bu savaşta kullanılmıştır. İtilaf devletleri savaşta 42
milyon kişiyi askere almış ve bunlardan 22 milyonu hayatını kaybetmiştir.
İttifak devletleri ise 23 milyon kişiyi askere almış ve bunlardan 15 milyonu
hayatını kaybetmiştir. Osmanlı Devleti bu savaşta bir milyon kişiyi kaybetmiştir. Dünya devletleri bu derecede büyük savaşları engellemek amacıyla
Birinci Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti’ni (Cemiyet-i Akvam)
oluşturdular. Fakat Birinci Dünya Savaşı sonunda gerçek bir barış sağlanamayınca, antlaşmaların sonuçları bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı’nın
çıkmasına neden olmuştur.
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Turks’ Politics with Great Governments Before and After World War I
Salih Yılmaz
Abstract
The area on which the Ottoman Empire was founded was important in terms of geographical location before the World War I. Because of this, these lands became the target of many governments’
attacks until Turkish Republic was established. European governments reached an agreement secretly, shared the Ottoman Empire among themselves and planned the fragmentation of this government that they called “An ill man.” The Ottoman Empire also brought forward some manoeuvres
against these European governments’ plans and resisted collapse. However, the National Struggle,
which occurred with the people’s will during the process that started after the defeat during the
World War I, became an obstacle for the European governments’ plans. The victory of the National
Struggle and the establishment of a new government resulted in new politics between the governments. A balanced politics was applied during Atatürk’s period and the government had relationships with the great governments according to this politics. This article scrutinises the Ottoman
Government’s European politics, the politics of such great governments like England, Russia,
France and Germany with the Ottoman Empire and the Turkish external affairs during Atatürk’s
period.
Keywords: World War I, Ottoman Government, East Issue, External Affairs, Politics in Europe,
Turkey

Birinci Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrasında Türkler ile Büyük Devletlerin Siyasetleri
Salih Yılmaz
Özet
Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar, coğrafî konum açısından
dünya üzerinde önemli bir yere sahipti. Bu yüzden, Türkiye Cumhuriyeti kurulana dek bu topraklar birçok devletin saldırısına hedef olmuştur. Avrupa Devletleri, kendi aralarında yaptıkları gizli
anlaşmalarla Osmanlı Devleti’ni paylaşmışlar ve “Hasta Adam” olarak niteledikleri bu devleti bir
şekilde parçalamak amacıyla planlar yapmışlardır. Osmanlı Devleti de Avrupalı devletlerin bu planlarına yönelik olarak kendince manevralar ortaya koymuş ve yıkılmamak için direnmiştir. Fakat
Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmasıyla başlayan süreçte halkın iradesiyle ortaya çıkan Milli
Mücadele, Avrupalı devletlerin planlarının önünde durmuştur. Milli Mücadelenin başarıya ulaşması ve yeni bir devletin kurulmasıyla devletler arasındaki politikalar da farklı bir boyut kazanmıştır.
Atatürk Döneminde denge politikası yürürlüğe konulmuş ve büyük devletlerle buna uygun münasebetler yürütülmüştür. Bu makalede Osmanlı Devleti’nin Avrupa Politikası, Büyük Devletlerden
İngiltere, Rusya, Fransa ve Almanya’nın Osmanlı Devleti politikaları ile Atatürk Dönemi Türk dış
politikası işlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti, Şark Meselesi, Dış Politika, Avrupa’da
Siyaset, Türkiye,
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Bundan yüz yıl önce Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile Sırbistan
arasında Haziran ayı sonlarında başlayan olaylar bir ay içinde bütün
Avrupa’yı ve de dünyayı dört yıl kadar sürecek bir savaşın içine çekmesiyle
neticelenmişti. 1939’da ikincisinin de çıkmasından dolayı Birinci Dünya
Savaşı olarak adlandırılan bu “Büyük Genel Savaş” aslında yaklaşık (yirmi
yıllık bir gecikmeyle) 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla gerçek manada bir geçişi
sağlamıştır diyebiliriz.
Yaşanmışlıkları ve sonuçları bakımından çok yönlü araştırmalara,
incelemelere konu olan ve halen de olmaya devam eden Birinci Dünya
Savaşı’nı ele alırken en az üç yönlü/zamanlı, hatta dört zamanlı bakmak
gerekir. Bu zamanları savaşı hazırlayan 19. Yüzyıldaki gelişmeler, savaşın
yapıldığı 1914-1918 arası dönem, savaş sonrası oluşan 20. Yüzyıl dünya
düzeni ve içinde bulunduğumuz 21. Yüzyıla geçiş olarak sıralayabiliriz. Bu
zaman dilimlerinden sonuncusu esas itibariyle Türkiye’nin de dahil olduğu İslam coğrafyası için geçerli olup bunun neden böyle olduğunu aşağıda
açıklamaya çalışacağız.
Savaşı hazırlayan gelişmeleri esas itibariyle (daha evveline taşımak
mümkünse de) Fransa ile Prusya arasında 1870’de yapılan savaş ve bu savaşla Prusya’nın mutlak galibiyeti sonrası 1871’de Alman İmparatorluğu’nun
ilanıyla başlatmak gerekir. Orta Avrupa’nın önemli bir kısmını oluşturan
ve de üçyüz kadar Alman devletçiğinin/prensliğinin bulunduğu bu bölgede her bakımdan güçlü bir Almanya’nın ortaya çıkması yüzyıllardır süren
güç boşluğunu doldurmuş, bunun sonucunda da Avrupa içi dengeler bu
tarihten itibaren değişmeye başlamıştır. Almanların Avrupa siyasetine dahil olmasıyla İngiltere, Fransa ve Rusya gibi belli aktörlerin yönlendirdiği
Avrupa içi ve dışı dengeler adeta alt-üst olmuş ve adeta 1871’den savaşın
patlak verdiği 1914’e kadar geçen sürede Avrupa tarihinin akışı hızlanmıştır. Bunda Almanya’nın kalabalık nüfusu yanında büyük bir ekonomik ve
askeri güç olarak sivrilmesi yanında “Weltmacht[Dünya Gücü]” olma iddiasını ortaya koymasının da büyük etkisi vardır.
Avrupa’nın son dörtyüz yılının askeri, ekonomik, teknolojik ve sosyal
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bütün birikiminin hasılasının cepheye sürüldüğü dört uzun yıl devam eden
Birinci Dünya Savaşı’nın kendisi zaten başlı başına incelenmeye, üzerinde
kafa yormaya değer bir tarihi hadise ve zaman dilimini oluşturur. 19141918 yıllarını içeren bu amansız, yakıcı savaşta askeri, siyasi, diplomatik,
sosyal, teknik alanda o kadar çok şey, o kadar farklı milletlerle ve farklı
coğrafyalarda yaşanmıştır ki bütün bunların ortaya konulması, değerlendirilmesi ve sonuçlar çıkartılması insanlık ve milletler tarihi için bir zorunluluktur. Aynı şekilde bütün zayıflığına ve çözülme halindeki konumuna rağmen Avrupa’nın o zamanki en büyük yedi devletinden birisi olan Osmanlı
devletinin savaştaki konumu, stratejisi, Almanya ve diğer milletler ve devletlerle olan ilişkileri vs. zaten araştırılması, ortaya konulması tabii ve olması gereken bir durumdur.
Savaş sonrası dönemi 20. Yüzyılın gerçek başlangıcı olarak nitelendirirken, bununla Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan anlaşmalarla ortaya
çıkan yeni dünya düzenini kastediyoruz. Özellikle mağlup devletlerin savaş sonrası konumları ve yaşadıkları her türlü değişim; galip devletlerin
hedeflerine ne derece vasıl oldukları ve oluşturdukları sistemin/düzenin
ne kadar kalıcı ve kabul edilebilir olduğu konusu iki savaş arası dönemin
(Zwischenkriegszeit) araştırma konusunu oluşturur. Bu anlamda 1939’da
başlayan İkinci Dünya Savaşı esas itibariyle Birinci Dünya Savaşı sonrası
(1919-1920) yapılan “kötü” anlaşmalara bir itiraz, başkaldırıdır diyebiliriz.
Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşan durumun başta Avrupa olmak
üzere bütün dünya için 20. Yüzyıla gerçek manada geçiş olduğunu tekrar
hatırlatırken sözkonusu durumun Türkler ve bütün İslam coğrafyası için
de geçerli olduğunu belirtmemiz gerekir. Ancak İslam coğrafyası dışındaki
bütün ülkeler ve milletler için, yüzyıl içinde gerçekleştirilen bir çok revizyonla birlikte, çoktan (daha 1990’larda) bitmiş olan 20. Yüzyıl (sistemi/
düzeni) Müslümanlar için hala bitmemiştir. Başta Türkler olmak üzere
bütün Müslümanlar bugün hala Birinci Dünya Savaşı sonrası alınan kararların, yapılan anlaşmaların ve de şartların çizdiği/belirlediği bir alanda
hareket edebilmektedirler. Dolayısıyla İslam coğrafyası dışındaki dünya
21. Yüzyıla girmiş ve o yüzyılın şartlarında hareket ederken Türkiye’nin
de dahil olduğu Müslüman dünyası hala 20. Yüzyılda yaşamaktadır diyebiliriz. İşte Birinci Dünya Savaşı ele alınırken, bu dört zaman diliminden
oluşan gelişmeler çerçevesinde bir değerlendirmeye tabi tutulursa savaşın
önemi ve anlamı daha iyi anlaşılır kanaatindeyiz.
1871’den 1914’e Almanya ve Avrupa
1871’de Fransa’ya karşı kazanılan savaş sonrasında oluşturulan Alman birliğinde ve Almanya İmparatorluğu’nun meydana getirilmesinde çok önemli bir rolü olan başbakan Otto von Bismarck’ın görevde kaldığı 1890 yılına
kadar sadece Almanya’nın değil, Avrupa siyasetinin/diplomasisinin de en
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önemli aktörlerinden birisi idi. Kendine has diplomasi yöntemleriyle fazla
dikkat çekmeden Almanya’yı Avrupa siyasetinin merkezine oturtmayı başarmıştı. Bismarck, görevde kaldığı süre boyunca Fransa’nın Almanya’dan
1870’in öcünü almasının önüne geçmeye ve bu uğurda Fransa’yı özellikle
Rusya’dan uzak tutmaya çalışmış ve bunu da başarmıştı. Ancak bir müddet
sonra her bakımdan güçlenen ve büyüyen Almanya’nın sanayi ve sermaye
çevreleri için bu politikalar yeterli gelememeye başlamış ve yeni pazarlar,
yeni hammadde kaynakları bulunması için daha atak, daha agresif bir ekonomi ve siyaset izlenmesi gerektiğini düşünmeye başlamışlardı. Bu anlamda 1888’de tahta çıkan Kaiser II. Wilhelm tam da bu sanayi ve sermaye
çevrelerinin istediği yönde hareket edecek heyecana ve ataklığa sahip birisi
idi. Almanya’da 1880’lerin sonlarında başlayan ve 1890’larda iyice kendini
belli eden “Zeitgeist” II. Wilhelm’de kendisini bulurken Almanya için onca
başarıya imza atan, ancak zamanın gerisinde kaldığına inanılan Bismarck’ı
da bir çırpıda politikadan silecek kadar kuvvetli bir genişleme, yayılma,
hakim olma güdüsünü içeriyordu. Nitekim Bismarck’ın 1890’da Kaiser
tarafından görevinden azledilmesiyle Almanya’nın Avrupa’daki dengeci
siyasetinin yerini gittikçe agresif bir ekonomik politika almış ve bunun
siyasal yansımaları da görülmeye başlanmıştı. İlk olarak Fransa’ya karşı
askeri anlamda bir emniyet sübabı olarak görülen Rusya ile olan ittifak yenilenmeyerek Almanya’nın yeni siyasetinin sinyali verilmişti. Almanya’nın
böyle bir politik tercihte bulunmasında Alman sanayisi ve sermayesinin
kendisine hammade ve yeni eknomik pazarlar bulma yolunda doğu Avrupa
ve batı Rusya’yı tabii genişleme alanı olarak gözüne kestirmesinin büyük
rolü yanında, dışarıya göç veren bir ülke olmasına rağmen oldukça kalabalık bir nüfusa sahip olan Almanya’nın nüfusunu besleyecek ve hatta yerleştirecek yeni yaşam alanları aramasının da etkisi vardı. Almanlar Rusya’nın
Avrupa’daki topraklarının bir kısmını da kapsayan Doğu Avrupa’yı
“Lebensraum[Yaşam Alanı]” olarak tanımlarlarken bunu “Drang nach
Osten[Doğuya Doğru İttirme/Sıkıştırma]” mottosuyla ifade ediyorlardı.
Bu anlamda Alman devleti ile sermaye ve sanay çevreleri Rusya’yı mümkün olduğunca Avrupa’nın uzağına geriletmek/atmak için çeşitli planlar
yapmaya başlamışlardı. Bu politika çerçevesinde Bismarck’ın Fransız
politikası bağlamında Rusya’yı Almanya’nın yanında tutma karşılığında
Osmanlı devletini feda eden yaklaşımı yeni dönemde Almanya ile Osmanlı
devleti arasındaki ilişkileri farklı bir zemine oturtmaya başlamıştır. II.
Abdülhamid’in denge politikasında İngiltere’nin boşalttığı alanı Almanya
ile doldurma hesabı ile Almanya’nın politika değişiklikleri çakışınca iki
ülke arasındaki ilişkiler hızla gelişmeye başlamış ve bunun sonucunda da
Almanya başta Mezopotamya bölgesi olmak üzere Osmanlı devleti topraklarında Avrupalı diğer güçlerle bilek güreşine tutuşmaya başlamıştır.
Aynı yıllarda II. Abdülhamid’in özellikle İngiltere’ye karşı caydırıcı bir potansiyel güç olarak devreye soktuğu bir politika ile Almanya’nın keşfettiği
ve üzerinde hesaplar yapmaya başladığı şey de çakışıyordu. Bunun adı ise
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Panislamizm/İslamcılık idi. II. Abdülhamid’in diplomaside bir denge unsuru olarak Almanya’yı ikame etme politikası 1912’den sonra İttihatçılarca
da benimsenince, 1914 yılı yazındaki Türk-Alman ittifakına giden uzun ve
karmaşık süreçteki devamlılık görülür.
Almanya’nın 1890’lardan itibaren “Weltmacht[Dünya Gücü]” olma yolunda giriştiği ekonomik ve askeri alandaki atılımlar Fransa ve Rusya’nın
ardından İngiltere’nin de Almanya karşısında konum almasına sebebiyet
vermişti. Nitekim Almanya’nın 1898 ve 1900 yıllarında gemi yapımı konusunda çıkarttığı iki kanunla (Flottengesetze) deniz filosunun (askeri ve
ticari) geliştirilmesini bir milli politika haline getirmesi İngiltere’yi endişelendirmişti. Askeri bakımdan olduğu kadar ticari bakımdan da denizlerin
hakimi konumunda olan İngiltere neredeyse denizaşırı sömürgeleri hiç olmayan Almanya’nın savaş gemisi üretimine girişmesinden endişelenerek,
bunun kendisine karşı bir politika olduğunu düşünmeye başlamıştı. Yine
üretime ve ihracata dayalı ekonomisiyle Almanlar dünyanın uzak bölgelerine ve ülkelerine mallarını çoğunlukla İngiliz ticaret gemileriyle göndermek
durumundaydılar. Aynı şekilde hammadde ihtiyaçlarını da İngiliz gemileri
vasıtasıyla karşılamak zorundaydılar. Bu ise Alman mallarının maliyetini
artırıyor ve en büyük rakipleri İngilizlerle rekabet konusunda dezavantajlı
bir konumda olmalarına neden oluyordu. İşte sözkonusu bu olumsuzlukları gidermek için Almanlar ithalatı da ihracatı da kendi gemileriyle yapmak
üzere gemi yapımını bir milli mesele haline getirmişlerdi. Bu durumda
Almanya’nın izlediği bu “oyun bozan” politika bir bakıma Fransa, Rusya ve
İngiltere’nin Birinci Dünya Savaşı öncesinde ortak bir noktada birleşmelerini sağlamıştır. Nitekim 1894’te Fransa ile Rusya arasında yapılan ittifakla başlayan süreç 1904’te İngiltere ile Fransa’nın sömürgeler konusunda
anlaşmaya vararak aralarındaki rekabeti dondurmalarıyla devam etmişti.
Fransız İngiliz yakınlaşmasından sonra 1907 yılında İngiltere ile Rusya
arasında St. Petersburg’da imzalanan anlaşmayla Birinci Dünya Savaşı’nın
iki blokundan birisi olan “Üçlü İtilaf” meydana gelmiş oluyordu.
Osmanlı-Alman Müttefikliği ve İslam Stratejisi
Avusturya veliahtı Ferdinand’ın 28 Haziran’da Saraybosna’da bir Sırp
tarafından öldürülmesini müteakip hızla gelişen hadiseler Almanya ve
Çarlık Rusyası’nı karşıt pozisyona getirmişti. Bu gelişmenin hemen akabinde Fransa ve İngiltere gibi Avrupa’nın büyük güçleri de AvusturyaMacaristan’ın müttefiki Almanya’nın karşısında ve Sırbistan’ın destekçisi Rusya’nın yanında konumlanarak iki bloklu savaşın ilk aşamasını
tamamlamışlardı.1 Bu ilk aşamada savaşa dahil olmayan ve Avrupa güçler
1

Almanya’nın açık desteğini arkasına alan Avusturya-Macaristan devleti 23 Temmuz 1914’de
Sırbistan’a 48 saat süreli ve egemen bir devletin kabul etmesinin mümkün olmayacağı bir ultimatom verdi. Taleplerin bir kısmını karşılayan Sırbistan’ın cevabı yeterli bulunmamış, bunun
üzerine Sırbistan 26 Temmuz’da seferberlik ilan etti. Sırbistan’ın hazırlanmasına fırsat vermek istemeyen Avusturya-Macaristan 28 Temmuz’da Belgrad’ı bombalayarak savaşa başladı.
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dengesinde dengeleri değiştirici bir rolü olması umulan iki önemli devlet
kalmıştı. Bunlar: Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya idi. İtalya kağıt üzerinde
Almanya ve Avusturya-Macaristan’la birlikte 1882’den bu yana yürürlükte
olan “Üçlü İttifak” içinde yer alıyordu, fakat pazarlık gücünü artırmak için
ilk etapta tarafsız kalmayı tercih ederek aslında iki taraftan da kendisine
en cazip teklifi kimin yapacağını beklemeye koyulmuştu.2 Osmanlı devleti
ise ilk aşamada dışarıya tarafsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen Almanya
ile 2 Ağustos’ta bir gizli müttefiklik anlaşması imzalamıştı. Osmanlı devletinin anlaşma yapılanan kadar Almanya’nın safında yer alması çok kolay olmamıştı. Bunun sebebi ise Osmanlı devletinin pazarlık etmesinden,
kendisini ağırdan satmasından değil, Almanya’nın Osmanlı devletini bir
müttefik olarak kabul etme konusundaki tereddütlerinden kaynaklanıyordu. Nitekim gerek İstanbul’daki Alman elçisi Wangenheim’ın gerekse de
1913 yılı sonlarında İstanbul’a gelen Alman Askeri Misyonu’nun Osmanlı
devleti ve ordusu hakkındaki raporları Temmuz ayının ikinci yarısına kadar hep olumsuz yöndeydi. Bunda Osmanlı devletinin 1912-1913 Balkan
Savaşları’nda yaşadığı inanılmaz hezimetin çok büyük katkısı vardı.
Avrupalıların kesin “favori” gördüğü bu savaşlarda Osmanlı devletinin durumu bir müttefiklik konusunda hiç kimseye ümit vermiyordu.3 Osmanlı
devletinin bir ittifak durumunda müttefik olacağı ülkeye bir “yük”ten başka getirisinin olamayacağı yönündeki kanaatleri değiştiren ise Almanların
1905 yılında son şeklini verdikleri ve Schlieffen-Plan denilen iki cepheli bir
Avrupa savaşı planının bozulmasından kaynaklanıyordu. Planı hazırlayıcısı o zamanki Alman genelkurmay başkanının adıyla anılan bu savaş planına
göre Almanya, doğusunda ve batısında yer alan Rusya ile Fransa’nın müttefikliğine karşı iki cepheli bir savaşa hazırlanıyordu. Sözkonusu planda
önce batıya, Fransa üzerine yürünülecek ve iki hafta içinde Fransa etkisiz
hale geitirildikten sonra doğuya, Rusya’nın üzerine yürünülecekti. Ancak
1914 yılı Temmuz ayı sonlarında gelişen olaylar bu planın uygulanamaz
hale getirmişti. Fransa ile Rusya aynı anda seferbelik ilan etmişlerdi, dolaİngiltere’nin sonuçsuz kalan bazı diplomatik çözüm çabaları üzerine Rusya ve Fransa aynı anda
(31 Temmuz 1914) seferberlik ilan etti. Almanya Rusya’dan 12 saat içinde cevaplanmak üzere
seferberliğin durdurulmasını istedi, ancak Rusya’dan cevap alamayınca Almanya 1 Ağustos
1914’te Rusya’ya savaş ilan etti. Fransa’dan da seferberliğini durdurması yönünde talepte bulunan Almanya’ya net cevap vermeyince bu sefer Almanya 3 Ağustos’ta Fransa’ya da savaş ilan
etti. 2 Ağustos’ta Almanya Fransa’ya karşı girişeceği askeri harekatta Belçika’dan geçiş izni isteyip red cevabı alınca 4 Ağustos’ta Belçika’ya da savaş ilan etti. Bunun üzerine İngiltere de aynı
gün Almanya’ya savaş ilan etti. En son Avusturya-Macaristan da 6 Ağustos’ta Rusya’ya savaş
ilan etmesiyle savaşın başlangıç aşaması tamamlanmış oldu.
2

İki tarafın tekliflerini değerlendiren İtalya en sonunda 26 Nisan 1915 tarihli Londra Anlaşması
ile İtilaf Devletleri safında yer almıştır.

3

Osmanlı devletinin savaşa giriş sürecini ayrıntılı şekilde ele alan bir çalışma için bkz. Mustafa Aksakal, Harb-i Umumi eşiğinde. Osmanlı devleti Son Savaşa Nasıl Girdi, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010; Ayırca bu konuyla ilgili olarak bkz. Carl Mühlman(n),
İmparatorluğun Sonu 1914. Osmanlı Savaşa Neden ve Nasıl Girdi?, çeviren Kadir Kon, Timaş
yayınları, İstanbul, 2009.
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yısıyla daha Almanya bir saldırıya geçmeden bu iki ülke Almanya’ya karşı
tedbirini almış ve Almanya’nın önce batı cephesinde, sonra da doğu cephesinde savaşma planını suya düşürmüşlerdi. Bunun yanında Almanların
bir Avrupa savaşında İngiltere’nin tarafsız kalacağına dair beklentileri de
gerçekleşmemişti. Bu durumda Almanya’nın Avrupa’daki yükünü hafifletmesi ve düşmanlarını mümkün olduğunca Avrupa dışındaki cephelerde
oyalamasından başka bir yol görünmüyordu. İşte bu şartlarda başta Alman
imparatoru II. Wilhelm olmak üzere, Alman devleti yetkilileri daha önce
müttefikliğe kabul konusunda soğuk durdukları ve oyalama taktikleri ile
karşı tarafın kucağına da itmek istemedikleri Türklere yanaştılar. Sonuçta
Almanya, eşit şartlarda sayılacak bir ittifak anlaşmasıyla Osmanlı devletini
kendi yanına almaya razı olmuştu.
Yukarıda izah edilen şartlar çerçevesinde 2 Ağustos’ta imzalanan ittifak anlaşmasında Osmanlı devletinden iki yönlü bir fayda bekleniyordu.
Birincisi Osmanlı devletinin jeostratejik konumundan istifade ile Ruslara
Kafkaslardan ve Karadeniz üzerinden cephe açılması ve bunun sonucunda
da Almanya’nın doğu cephesindeki Rus kuvvetlerinin bir kısmını bu cephelere yönelterek Almanya’nın yükünü azaltılması. İkincisi ise Osmanlı
sultanlarının sahip oldukları halife ünvanlarından istifade ile dünya
Müslümanlarını Almanya-Osmanlı ittifakı lehine harekete geçirmek.
Böylece başta İngiltere olmak üzere Almanya’nın karşısında yer alan bütün sömürgeci Avrupa devletlerinin idaresi altındaki bölgelerde geniş çaplı
isyanlar ve ihtilaller çıkartılacak ve bu ülkeler önemli hammmadde ve zenginlik kaynaklarından mahrum kalmış olacaklardı. Bu isyan ve ihtilallerle
Avrupalılar Müslüman memleketlerinden tam manasıyla atılamasalar bile,
en azından Avrupa cephelerinde tutacakları askerlerin önemli bir kısmını
isyanlara karşı sömürgelerinde tutmak zorunda kalacaklarından yine de
Almanya için fayda temin edilmiş olacaktı. Hilafet merkezli uygulanacak
bu Panislamist propaganda ve faaliyetlerden etkilenmeyecek İtilaf Devleti
mensubu ülke yoktu. İngiltere’nin elinde tuttuğu Hindistan ve Mısır bu ülkenin dünya imparatorluğu için hayati öneme sahip yerlerin başında geliyordu; Fransa’nın işgali altındaki Cezayir, Tunus gibi topraklar yanında
Afrika’da Müslümanların yaşadığı diğer bölgeler hammadde temini yanında Almanya karşısında nüfusu yetersiz bir Fransa’nın ordusuna asker temini bakımından stratejik öneme sahipti; Rusya ise Kırım’dan başlayarak
bütün Orta Asya’yı ve Kafkasları içine alan ve Afganistan’la Çin sınırına dayanan işgalleri ile çoğunluğu Türk olan milyonlarca Müslümanı içinde tutuyordu. Rusya için de buraların zenginliklerinden istifade edilmesi yanında, Birinci Dünya Savaşı’nda sayıları yüzbinlerle ifade edilen Türk kökenli
Müslüman askerin cepheye sürülmesi bakımından son derece önemliydi.
Osmanlı devletinin jeostratejik konumu ile İslamcılık/Panislamizm
politikalarının çakıştığı noktalar da vardı. Örneğin Kafkaslar üzerinden
Rusya’ya düzenlenecek bir askeri harekatla oradaki Müslüman halkların
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Rus işgaline karşı girişecekleri isyan gibi. Yine İngiltere işgalindeki Mısır’a
Süveyş Kanalı üzerinden yapılacak bir askeri operasyonla aynı anda Mısır
içinde yerli halkın İngilizlere karşı girişecekleri kordineli bir isyan da bu
anlamda çakışan planlardan birisiydi.
Osmanlı devletinin 2 Ağustos’ta yaptığı gizli ittifak anlaşmasına rağmen
savaşa fiilen girişi ancak üç ay sonra, Ekim sonu Kasım ayı başı gibi gerçekleşmiştir. Bunun öncesinde, Ağustos ayı içinde Almanya’nın Akdeniz
Filosu’nu oluşturan Alman gemileri Goeben ve Breslau’nun İtilaf Devletleri
gemilerinden kaçarak Çanakkale’ye sığınmaları sonrasında meydana gelen
diplomatik kriz farklı bir şekilde çözülmüştü. Osmanlı “tarafsızlığı”nı açıkça ihlal eden bu krizi çözmek için gemiler, içindeki yüzlerce personeliyle birlikte göstermelik bir törenle Osmanlı donanmasına dahil edilmişti.
Nihayet Eylül ayı sonlarında Osmanlı donanması komutanlığına getirilen
Amiral Souchon’un Ekim sonu gibi, Enver Paşa’nın emriyle Karadeniz’deki
Rus gemilerine ve limanlarına saldırması Osmanlı devletinin savaşa girişini ilan eden olay olmuştur. Bu tarafsızlık süreci zarfında Osmanlı devleti
seferbelik çalışmalarını ve savaşa yönelik hazırlıklarını her bakımdan gidermeye çalışmıştı. Aynı süreçte Almanya’nın da Osmanlı-Alman müttefikliğinin ana eksenini oluşturan İslam’ın bir “silah” olarak kullanılmasına
yönelik teorik ve pratik hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladığını görüyoruz.
Bu anlamda Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki İslam stratejisini hazırlama görevini üstlenen Max von Oppenheim da Almanya Dışişleri
Bakanlığı’na Kasım ayı başında 136 sayfalık bir rapor sunmuştur. Uzun
yıllar Dışişleri Bakanlığı’nın Kahire temsilciliğinde İslam dünyasını gözlemlemekle görevli olan Oppenheim, birkaç yıldır ayrı olduğu dışişlerine
Osmanlı-Alman ittifakının imzalandığı gün olan 2 Ağustos 1914’te yeniden dönmüş ve kendisine sunulan aktüel bilgileri kendi kişisel gözlem ve
tecrübeleriyle birleştirerek “Denkschrift betreffend die Revolutinierung
der islamischen Gebiete unserer Feinde [Düşmanlarımız İdaresindeki
İslam Bölgelerinin Ayaklandırılması Hakkında Muhtıra]” adlı raporunu
hazırlamıştır. Neredeyse bütün İslam coğrfyasını ülke ülke, bölge bölge
değerlendiren bu raporda, İslam dünyasının İtilaf Devletlerine karşı nasıl
harekete geçirilmesi gerektiğinden, oluşturulacak propaganda çalışmalarına kadar bir çok alanda tespitler ve tavsiyeler yer almıştır.4 Oppenheim
sadece raporu yazmakla kalmamış raporunda yer alan tavsiyelerinin
bir kısmını bizzat fiiliyata geçirme işlevini de üstlenmiştir. Bu anlamda
Berlin’de “Şark İstihbarat Birimi [Nachrichtenstelle für den Orient]” adlı
Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir propaganda birimi oluşturmuştur. Bu birim içinde Alman şarkiyatçılar yanında Osmanlı devletinin görevlendirdiği
4

Max von Oppenheim, İslam dünyasına yönelik raporu ve bunun uygulamalarına yönelik bir
çalışma için bkz. Kadir Kon, Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın İslam Stratejisi, Küre yayınları, İstanbul, 2013.
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İslam dünyasından şahsiyetler de yer almışlardır. Şark İstihbarat Birimi
(ŞİB) Almanya’nın elinde bulunan Müslüman esirlere yönelik oluşturulan
Berlin yakınlarındaki Müslüman esir kamplarındaki (Weinberglager ve
Halbmondlager) propaganda çalışmalarını üstlenmiş ve burada eğitimden
geçirilen esirlerin cihadçı ve yerleşimci olarak Osmanlı devletine gönderilmeleri ve yerleştirilmeleri çalışmalarını önemli ölçüde organize etmiştir. Panislamist çalışmalar kapsamında İstanbul’dan 1914 yılı Kasım sonu
Aralık ayı başı gibi Berlin’e ilk gönderilen kişiler ise Mehmed Akif (Ersoy)
ve Şeyh Salih Tunusi olmuştur. Daha sonra Abdürreşid İbrahim, Abdülaziz
Çaviş, Halim Sabit, Alimcan İdris ve daha onlarca Müslüman propagandacı da buradaki çalışmalara katkıda bulunmak üzere Almanya’nın yolunu
tutmuşlardır. Almanya’daki propaganda merkezinin Osmanlı devletindeki
şubeleri ise yine Max von Oppenheim tarafından 1915 yılı Nisan ayından
itibaren İstanbul merkezli olarak açılmaya başlanmıştır. Almanların doğrudan kontrolündeki bu propaganda merkezleri yanında Osmanlı devleti de
Almanların ŞİB örneğinde bir propaganda merkezi kurmuştur. Bu merkez
1913 yılı Kasım ayında kurulan Teşkilat-ı Mahsusa’nın lağvedilmesi ve isminin “Umur-ı Şarkiyye Dairesi” (UŞD) adıyla değiştirilmesiyle oluşturuldu.
Başına Tunuslu Ali Bey Başhampa’nın getirildiği UŞD tıpkı Almanya’daki
ŞİP örneğinde olduğu gibi, kapatıldığı 1918 yılı sonlarına kadar propaganda merkezli ve İslamcılık temelli çalışmalarla Osmanlı-Alman ittifakının
temel stratejine hizmet etti. Almanya’daki ŞİB ile Türkiye’deki UŞD’nin ve
diğer kurumların ortak çalışmaları sonucu Almanya’daki özel kamplarda
siyasi ve askeri anlamda eğitimden geiçirilen binlerce Müslüman esir arasından iki tabur asker (bir tabur Araplardan, bir tabur da Tatarlardan) 1916
yılının ilk yarısında Osmanlı devletine getirildi ve bunlar Irak cephesine
gönderildiler. Bunun yanında binlerce Tatar yerleşimci de Anadolu’ya, göç
ettirilen Ermeni ve Rumların yerlerine yerleştirildiler. Bu yerleşimcilere, iş
kurmaları için sermaye, işlenmek üzere toprak ve eş bulmaya kadar bir çok
imkan sağlanmıştı. Almanya’dan (ve de Avusturya’dan) getirtilen cihad gönüllüsü ve yerleşimci sayısı çeşitli nedenlerle planlananın altında kalmış
olmakla birlikte teoriden pratiğe dönüşmesi bakımından Birinci Dünya
Savaşı’nda gerçekleştirilen Türk-Alman ortak yapımı en somut İslamcı
proje olması bakımından önemlidir.5
Dört yıla yayılan bu savaşa “Total War[Topyekün Savaş]” nitelemesinde bulunulmasını haklı çıkartacak şekilde taraflar savaşta kazanmak için
her yönteme başvurmuşlardır. Özellikle modern silahlar ve propaganda
teknikleri sonuna kadar kullanılmıştır. 1915 yılı Ekim ayında Bulgaristan
İttifak Devletleri safında yer alırken 1917 yılı ilk yarısında Rusya’da çıkan ihtilalle Rusya savaştan çekilmişti. Fakat aynı yılın başında Amerika
Birleşik Devletlerinin savaşa İtilaf Devletleri yanında girmesiyle savaş yeni
bir boyut ve genişlik kazanmıştır. Nihayet 1918 yılı sonbaharıyla birlikte
İtilaf Devletleri lehine dönen savaş peşpese yapılan mütareke anlaşmalarıyla 1919 yılını görmeden sona ermiştir.
5

Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için bkz. Kadir Kon, a.g.eser.
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Osmanlı Devleti’ne Savaşı Kaybettiren Panislamizm/İslamcılık
Stratejisi miydi?
Birinci Dünya Savaşı sonrasında en çok dile getirilen ve genel kabul gören
yargıların başında Osmanlı hilafetinin bütün Müslümanları hilafet bayrağı
altında toplama hedefinin, dolayısıyla da Panislamizmin/İslamcılığın başarısız olduğu konusu olmuştur. Bunda 1916 yılı ortasında Mekke ve çevresinde Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı
idaresine karşı giriştiği isyanın büyük katkısı vardır. Kuşkusuz Osmanlı
hilafetinin gücü bakımından bütün Müslümanların kıblesi olan Kabe’nin
kontrolünün kaybedilmesi bütün Müslümanları halifenin bayrağı altında
toplanmaya ve sömürgeci devletlere karşı isyan etmeye çağıran Osmanlı
devleti açısından büyük bir prestij kaybı demekti. Ancak savaş sırasında
başta Cemal Paşa olmak üzere İttihatçı idarenin İslamcılık stratejisini zedeleyecek, boşa çıkartacak bir çok hatalı davranış ortaya koymalarına rağmen Arapların büyük çoğunluğu Osmanlı devletinin yanında durmuş ve
on binlerce askerin yanında bir çok önde gelen Arap da Osmanlı devletinin
politikalarına aktif şekilde destek vermiştir. Bütün bunlara rağmen Şerif
Hüseyin’in isyanı üzerinden “Arapları Türkleri arkadan vurdukları” söylemi savaş sonrası oluşan literatürde abartılı bir hal almış, “bütün Arapların
Osmanlı devletini arkadan vurduğu”, dolayısıyla “hilafet kurumunun bir
anlamının kalmadığı” şeklinde geniş çaplı bir propagandaya dönüştürülmüştür. Şunu ifade etmek gerekir ki bu söylem ve kabul gerçeği yansıtmaktan çok, savaş sonrası konjunktürün ve yeni siyasetin dayattığı bir algı
operasyonu olarak değerlendirilmedilir. Bunda, sömürgeler konusunda
son derece hassas olan İngiltere’nin Osmanlı hilfetine ve onun üzerinden
İslamcılığa/Panislamizm’e karşı duyduğu korku ve öfkenin büyük payı olduğu kadar Türkiye’nin 1923 yılı sonrasındaki siyasal tercihlerinin de etkisi çoktur.
Nitekim özellikle 1922 yılının Sonbaharına kadar Anadolu’daki milli
mücadelenin hem içeriye hem de dışarıya (İslam dünyasına olduğu kadar
Avrupalılara da!) yönelik temel stratejisinin İslam merkezli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Savaşın sürdüğü 1920-1922 yıllarında Millî mücadele liderlerinin bir kısmının kafalarındaki yeni Türkiye tasavvuru ne olursa
olsun, hem Anadolu halkına hem de dünyaya verdikleri mesajlar ve imaj
tamamen İslamî, hatta kontrollü de olsa Panislamist nitelikte olmuştur.6
O zaman şu soruyu sormak gerekir: 1923 yılı sonrası oluşturulan tarih yazımında/algısında Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinin en önemli
sebeplerinden birisi olarak gösterilen “İslamcı politikalar”ın başarısızlığı
veya yanlışlığı 1919 ile 1923 arasında yapılan (Birinci Dünya Savaşı’nın artçı savaşları niteliğindeki) Milli Mücadele’de, üstelik de savaş daha hafızalarda tazeliğini korurken, İslamcı politikalara ve söylemlere neden devam
edilmiştir?
6

Bu konuda Ankara hükümetinin resmi yayın organı olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinin ilk üç
yıllık sayılarına bakmak kafidir.
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Demek ki 1918-1923 arası dönemde savaşın kaybına ilişkin daha başka
rasyonel sebepler ve etkenler olduğu İslam’la olan bağları zayıf kimseler
tarafından dahi kabul ediliyordu ve kimsenin aklına “savaşı İslam birliğine
yönelik politikalar yüzünden kaybettik” düşüncesi gelmiyordu. Fakat Milli
Mücadele’nin askeri safhasının sona erdiği 1922 yılı sonbaharından itibaren birden bire İslamcılık siyasetinin ülkeyi felakete sürüklediği söylemi
dolaşıma girmeye başlamıştır. Dolayısıyla diyebiliriz ki 1923 sonrası oluşan dünyadaki ve Türkiye’deki yapı geçmişi yeni duruma göre yeniden inşa
etme ihtiyacı duymuştu. Nitekim özellikle Türkiye’nin lider kadrosunun
yaptığı siyasal ve kültürel tercihlere baktığımızda sadece konjunktürel, o
anki şartların zorlamasıyla, geçici bir süreliğine önceki dönemle bağların
zayıflatılması politikası hedeflenmemiş, aksine bir daha eskiye/geriye dönülmemek üzere önceki dönemle bağların her şekilde kopartılması, yani
gelecekte de doğu ile, Müslüman topluluklarla ilişkilerin minimum seviyede tutulması (mümkünse hiç olmamasına) politikası benimsenmiştir.
Velhasıl bilinçli olarak bir devr-i sabık yaratılmış ve bunun için de Birinci
Dünya Savaşı’nda yaşanan yenilgi en önemli kanıt olarak öne sürülmüştür.
1918’den 2014’e Dünya, Türkiye ve Müslümanlar
1918 yılının ikinci yarısında yapılan ateşkes anlaşmalarının ardından galip İtilaf Devletleri’nin mağlup İttifak Devletleri’ne dikte ettikleri barış
antlaşmaları ( Versailles (Almanya), Saint-Germain (Avusturya), Trianon
(Macaristan), Neuilly (Bulgaristan) ve Sévres (Osmanlı devleti) ) 1919 ve
1920 yılları içinde yapılmıştı. 10 Ağustos 1920’de Osmanlı devletine dikte
edilen Sévres anlaşması dışındakiler genel olarak 1939’a kadar geçerli olmuştur diyebiliriz. Sévres anlaşması ise 24 Temmuz 1923’te Türkiye Büyük
Millet Meclisi Hükümeti ile imzalanan Lozan [Lausanne] anlaşmasıyla geçersiz kılınmıştır. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı’nın son barış antlaşması Lozan antlaşmasıdır. Mağlup devletlere zorla imzalattırılan Birinci
Dünya Savaşı’nın barış antlaşmaları kötü antlaşmalar olarak sıfatlandırılırken “savaşı getiren barış” olarak de değerlendirilmiştir. Nitekim bu
“kötü” antlaşmalar sonucu Avrupa’da kısa sürede iki grup ortaya çıkmıştı:
Statükocular ve revizyonistler. İngiltere, Fransa gibi statükocu baş aktörlere karşı Almanya ve İtalya gibi revizyonist aktörler ve bunların etrafında
yer alan küçük aktörler iki dünya savaşı arasındaki kutuplaşmayı oluşturmuştur. Almanya ve İtalya’nın başını çektiği revizyonist blok 1939’dan itibaren altı yıl sürecek daha yıkıcı ve öldürücü yeni bir dünya savaşını başlatmış ve bu savaşın ardından Birinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan
“dünya sistemi” ve antlaşmaları revize edilmiştir. Bu revizyonla Birinci
Dünya Savaşı sonrası oluşturulan Milletler Cemiyeti, yerini Birleşmiş
Milletlere bırakırken İngiltere de dünya patronluğu iddiasını ve haklarını
Amerika Birleşik Devletleri’ne devretmek zorunda kalmıştır. 1945 sonrası dünya, Birleşmiş Milletler’in Güvenlik Konseyi’nde veto hakkına sahip
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dört daimi üyesinin oluşturacağı denge üzerinden kurulmuş gibi görünse
de esas itibariyle iki kutuplu/iki süper güçlü bir dünya sistemi oluşturulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği 1990’lara kadar
sürecek bir soğuk savaş dönemini birlikte idare etmişlerdir. Bu düzen de
1989’dan itibaren fiilen sona ermeye başlamış ve dünya o andan itibaren
bir yeniden oluşum ve değişim sürecine girmiştir. Bu süreçte dünyanın tek
süper gücü olarak ortaya çıkan Amerika’ya zamanla yeni rakipler çıkmaya
başlamış ve bir bakıma çok kutuplu bir dünya meydana gelmiştir. Avrupa
Birliği, Çin, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere 2000’lerden itibaren Putin’le
birlikte kendisini toparlayan Rusya’yı da eklersek yeni çok kutuplu dünyanın aktörlerini görmüş oluruz.
1990’lı yılların dağınıklığı ve Amerika’nın güç sarhoşluğu sonrasında
ortaya çıkan yeni aktörleri ( buna küresel sermaye de dahildir) bir şekilde
kontrol altına almak ve kendi konumunu muhafaza etmek isteyen Amerika
devleti, New York’taki 11 Eylül 2001 saldırılarını avantaja dönüştürmek
için harekete geçmiştir. Savaşın ve paylaşımın yapılacağı İslam coğrafyasını Afganistan’dan başlayarak “El Kaide”, “Taliban”, “radikal İslam”,
“İslami terör” gibi kavramlar ve gerekçeler üzerinden yeni “savaş hukuku” ile dizayn etmeye girişmiştir. Yani yazının başında ifade ettiğimiz adı
konulmamış bir “Üçüncü Dünya Savaşı” başlatılmıştır. Büyük oranda
Müslümanların kendi topraklarında ve kendi canları üzerinden gerçekleştirilen bu savaş 21. Yüzyılda kimin ne oranda etkin olacağını belirleyecektir.
Peki her bakımdan pratiğe geçirilmesi pek mümkün görünmeyen
Sévres Barış Antlaşması’nın yerine tarih sahnesinden çekilen Osmanlı devletinin varisi Türkiye (Büyük Millet Meclisi Hükümeti) tarafından imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nın akıbeti ne olmuştur? Dikkat çekici şekilde
Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan bütün anlaşmalar birkaç kez reviyona
tabi tutulmasına rağmen Türkiye üzerinden bir bakıma İslam dünyasının
durumunu da düzenleyen Lozan Antlaşması hiç bir değişikliğe uğramadan
yürürlükte kalmıştır.
Yüz yıl sonra Türkiye devleti ve halkıyla birlikte diğer Müslüman halklarının cevabını belirlemesi gereken soru şudur: Müslümanlar üzerinde
yaşadıkları topraklarda vukubulan önemli meselelerde kendi kaderlerini belirleme konusunda inisiyatif alabilecekler midir? Yoksa bu “Üçüncü
Dünya Savaşı’nda” sadece “obje” olarak kalıp bir elli yıl, yüz yıl daha yurtlarının talan edilmesine, kanlarının dökülmesine razı mı olacaklardır?
Aslında Türkiye’nin ve İslam dünyasının son yıllarda yaşadığı bir çok
gerilim, kriz, çatışma ve ayrışma bu sorulara verilmek istenen cevaplarla
doğrudan ilgili gibi görünmektedir. Şu halde Türkiye devleti son on yıldır
Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan anlaşmalarla, Türkiye dahil bütün
İslam coğrafyasında oluşan/kurgulanan sistemi ve düzeni dünyanın yeni
zamandaki şartlarına göre revize etmek için belli bir çaba içindedir diye-
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biliriz. Bu anlamda Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yılında Türkiye’nin
bu anlaşmaları kendi lehine revize etmeyi başarıp başaramayacağı, veya ne
kadar revize edeceği sadece Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele olarak algılanmamalıdır. Türkiye’nin bu konuda atacağı her adım aslında kendisiyle
birlikte İslam dünyasının da “Yüz Yıllık” kıskaçtan kurtulması veya 1918
sonrasında açılan parantezi kapatması vesile olacaktır. Dolayısıyla Türkiye
ile beraberinde hareket edeceklerin “21. Yüzyıla” gerçek manada geçmeleri
bu yürüyüşün başarılı şekilde tamamlanmasına bağlıdır.
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Abstract
This article tackles the three-way First World War “before” , “ order” and “after “. Articles tackles
dangling effects from the roots of war in the last quarter of the 19th century to the 21st Century.
Germany, achieved unity under the leadership of Prussia in 1871 when the First World War as one
of the most important actors in the scene has been replaced. Of the Ottoman Empire entry the
First World War Germany’s next, European-based war has caused a wide geographical spread.
II.Abdulhamid’s life’s after, inhibitory power Islamism ignited by the Unionists the instigation of
the German. The peace treaties after World War 1 , has prepared the ground World War 2 which
was starting 1939. Treaty of Lausanne is the only treaty of valid until the 2000 This treaty was not
affected The Second World War , The Cold War, and by subsequent developments.
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Özet
Birinci Dünya Savaşı’nı “öncesi”, “sırası” ve “sonrası” şeklinde üç yönlü/zamanlı ele alan bu makale
yüz yıl önce başlayıp dört yıl süren savaşın 19. Yüzyılın son çeyreğindeki köklerinden 21. Yüzyıla
sarkan etkilerini ele almaktadır. Almanya’nın 1871’de Prusya önderliğinde birliğini sağlayıp güçlü
bir devlet olarak Orta Avrupa’daki yerini alması aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli
aktörlerinden birinin sahnedeki yerini almasını da sağlamıştır. Osmanlı devletinin Almanya’nın safında Birinci Dünya Savaşı’na dahil olması Avrupa merkezli savaşın çok daha geniş bir coğrafyaya
yayılmasına neden olurken II. Abdülhamid’den bu yana caydırıcı bir güç olarak yedekte tutulan
İslam’ın/İslamcılığın da Almanların teşvikiyle İttihatçılar eliyle ateşlenmesine vesile olmuştur.
1918’de savaşı sona erdiren mütarekeler ardından yapılan barış antlaşmaları aynı zamanda 1939’da
patlak verecek İkinci Dünya Savaşı’nın da zeminini hazırlamıştı. Birinci Dünya Savaşı’nın son barış
antlaşması olan Lozan Antlaşması (1923) ise ne İkinci Dünya Savaşı’ndan ne 1990’lara kadar süren
Soğuk Savaş’tan ve ne de sonrasındaki gelişmelerden etkilenmeden 2000’lere kadar geçerliliğini
korumuş tek antlaşma olarak kalmıştır. Savaşın yüzüncü yılına girildiği bir dönemde Türkiye’yi ve
onunla birlikte bütün İslam dünyasını 20. Yüzyıl şartlarında tutan Lozan’ın çektiği kalın duvarların
aşılıp aşılamaması Türkiye’nin olduğu kadar İslam coğrafyasının da 21. Yüzyıl şartlarına geçip geçmeyeceğin bir işareti olacaktır.
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Tarihçilerin Savaşı: Birinci Dünya
Savaşı’nın Kökenleri, Nedenleri
ve Başlangıcı Üzerine Uluslararası
Literatürün Haklılık Mücadelesi
Burak Samih Gülboy
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi.

1916 yılının Ağustos ayından itibaren Mareşal Paul von Hindenburg ile birlikte Alman Genelkurmay Başkanlığını yürüten General Eric Ludendorff
1920’lerde yayınladığı hatıralarında Birinci Dünya Savaşını bir topyekün savaş olarak nitelendirmiştir. Ona göre, ilk izlerinin Napolyon
Savaşlarında görülebileceği ve 1871’deki Fransız-Alman Savaşında ise ilk
tecrübelerinin yaşandığı ama gerçek anlamda ilk defa 1914-1918 arasında
hayata geçmiş olan, topyekûn savaş hem fizikî olarak ve hem de fikirsel
olarak savaşın askerî niteliğini aşarak sivil alanları da kapsadığı ve savaşan
tarafların sahip oldukları bütün enerjiyi ve ellerindeki maddî ve manevî
bütün kaynakları savaş için seferber ettikleri bir mücadeleydi. Versailles
Antlaşmasının 231. Maddesinin içeriğince savaşın başlangıcının sorumluluğunun Almanya’ya yüklenmiş olmasına karşı bir savunma üretme çabası
içinde olan Ludendorff, 1914’ten 1918’e değin Almanya’nın bir savunma
savaşı vererek kendi varlığını korumayı amaçladığını ve bu yönde ülkenin bütün enerjisini bu savaşa yönlendirdiğini vurgulamıştır. Ona göre
topyekûn savaş bir ulusun varlığı tehdit altına girdiğinde ve söz konusu
ulusun bu tehdidi yok etme iradesinde kararlı olduğu durumlarda ortaya
çıkar. Böylesine bir tehlikenin söz konusu olmadığı diğer savaşlar ise sınırlı savaşlardır. Bu tip savaşlar savaş tanımına sığmayacak kadar alçak ve
ahlâksız aktivitelerdir ve açgözlülüğün ürünüdürler. 1
Ludendorf’un idealize etmeye ve milliyetçi literatür ile süslemeye çalıştığı topyekûn savaşı tanımlama girişimi, doğal olarak totaliter bir söylemin temelini hazırlamaktadır. Topyekûn savaş ulus denilen topluluğun
bekâsının devamlılığı için girişilen bir mücadele olduğunda, topluluğu
1

Ludendorff, Eric; “Apostle of the Total War”, The Living Age, Mart 1940, s 22-25.
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oluşturan bireyler maddî ve manevî bütün varlıklarını bu mücadele için
harcamak zorunda olacaklardır. Asker-sivil ayrımı savaşçı başlığı içinde
erirken, sivil yönetici seçkinin yerini bu savaşçı topluluğunu yönetecek
olan savaşçı asker seçkin alacaktır. Kaynaklar mücadele için seferber edileceğinden, mücadele için gerekli olan malzemenin üretimi öncelikli olacaktır. Bu mücadele yalnızca tehdidin asıl kaynağı olan düşmana karşı yürütülmeyecek, ulusu için gerekli katkıyı üretmemiş olan iç düşmanları da
içerecektir.2
Ludendorff’u uçlara götürmeyi bir kenara bırakmanın gerekli olduğu
bu noktada, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili literatürün bu savaş için Birinci
Dünya Savaşından önce hâkim olan ve “siyasetin başka araçlarla devamı”
mantığını içeren Clausewitz’in klasik savaş tanımı3 yerine, Ludendorff’un
topyekûn savaşı ile anlamlandırıldığına dikkat çekmek doğru olacaktır.
Bunun altta yatan nedenlerinden birinin kuşkusuz ki bu gün hâlâ çok
canlı olan Almanya’nın savaşın başlangıcı ile ilgili olarak suçlu görülmesidir. Suçlu görülen yalnızca Almanya değil, aynı zamanda, Alman felsefesinin ürettiği uç milliyetçi yaklaşımların tarihsel ve edimsel yorumlarıdır. Ludendorff’un topyekûn savaş tanımı da bir anlamda Birinci Dünya
Savaşının galipleri için kötülüğe karşı yapılmış bir mücadelenin tanımı için
bir karşıtlık hazırlar.
H. G. Wells’in daha savaşın ilk yıllarında Londra gazetelerinde yayınladığı makaleleri topladığı kitabının başlığı olan ve dünya barışının sağlanması için Alman militarizminin yenilgiye uğratılmasını ana temasını içeren
“savaşa son verecek savaş” başlığı daha sonradan İngiliz Başbakanı David
Lloyd George’un sıkça kullandığı bir terim haline geldi. Fakat bu terim ile
özdeşleşen asıl isim ABD Başkanı Woodrow Wilson oldu. Wilson Birinci
Dünya Savaşını dünyayı demokrasi için daha güvenli hale getirmek üzere tiranlıklarla yapılan bir mücadele olarak görmekteydi ve bu mücadele
kazanıldığında demokrasinin hâkim olacağı bir dünyanın sorunları savaşla değil, oluşturulacak olan demokratik kurumların sağlayacağı diyalog
yöntemleri ile çözülecekti. İyinin hâkim olabilmesi için kötülüğün şiddetin kullanımı ile yenilmesi gerekmekteydi ve bu anlamda verilen savaş en
önemli savaştı. Hristiyanlık felsefesinin önemli kurucularından olan Aziz
Augustine’e kadar geri götürülebilecek olan haklı savaş tanımı, böylece
topyekûn savaşın karşısına ayrı bir kutup olarak yerini almaktaydı.
1919’da toplanan Paris Kongresi’nin barış yapma sürecini yalnızca galiplerin bakış açıları üzerinden yürüttüğünden ve sürecin sonundaki anlaşmalar göz önüne alındığında galiplerin de aralarında bir fikir birliğine
varamamış olmalarından, kongrenin barış inşasından çok, kendinden ön2

Honig, Jan Willem; “The Idea of Total War: From Clausewitz to Ludendorff”, The Pacific
War as Total War: Proceedings of the 2011 International Forum on War History., ed. National
Institute for Defence Studies, Tokyo,s. 29-41.

3

Clausewitz, Carl Von; On War, New York, the Modern Library, 1943, s 15-16.

Tarihçilerin Savaşı: Birinci Dünya Savaşı’nın Kökenleri, Nedenleri ve Başlangıcı Üzerine... / Burak Samih Gülboy

ceki medeniyetin birikimini acımasızca yok eden dört yıllık savaşın suçlusunu tespit etmek üzerinde çalıştığı iddia edilebilir. Bunun en net göstergesi Versailles Antlaşmasının “savaş suçu maddesi” olarak adlandırılan
231. Maddesinin varlığıydı.4 Böylece Versailles Antlaşması ve onun 231.
Maddesi ile “savaşlara son verecek olan savaş” kazanılmış oluyor, suçlunun
tespiti ile de galiplerin doğruluğu tespit ediliyordu. Bu maddenin içeriğinde diğer yenik devletler de anıldığından ve onlarla yapılan anlaşmalara da
bu madde eklendiğinden, savaşın suçu aslında yalnızca Almanya’ya değil,
bütün yeniklere yüklenmekteydi. Buna karşılık maddenin içeriğinde isim
olarak yalnızca Almanya zikredildiğinden uluslararası ortamda savaşın asıl
ve tek sorumlusu Almanya olarak belirginleşmişti. Bu durumda galiplerin
savaşa katmış oldukları “iyinin kötülük ile mücadelesi” yorumu düşünüldüğünde, Almanya kötülük yaftasını boynunda taşımak durumu ile karşı
karşıya gelmekteydi.
Gerçekte “savaşı başlatmak” suçu Versailles Antlaşmasının 231.
Maddesinde belgelenmiş olsa dahi, bu durum bir tespit olmaktan çok bir
sonuçtu. Savaşı başlatmak, neredeyse savaşın başlamasından daha önce
Avrupalı devletlerin kendilerinden uzak tutmak istedikleri bir sorumluluktu ve 1914’ün sonbaharında Avrupa’da çatışmalar yoğunlaşırken taraflar
da başlayan savaş içindeki konumlarının masumiyetini kanıtlamak için
hazırlanmaktaydılar. Bu hazırlıklar tarafların uluslararası ortama kendi
masumiyetlerini kanıtlayabileceklerini düşündükleri en basit propaganda
yöntemi olan diplomatik belgelerin açıklanması yönünde şekillendi. Daha
orduların cephelere henüz yürümekte olduğu savaşın ilk haftası içinde
Almanya, savaşın başlangıcından Rusya’yı sorumlu tutan bir yapıda şekillendirilmiş diplomatik belgelerin yer aldığı Beyaz Kitap’ı basıma sürdü.
Almanya’nın “masumluğu” üzerine şekillendirilmiş olan bu belgeler bütünü daha sonradan önemli eleştiriler ile karşılaşacak olsa da, en azından basımının ardından, savaşın diğer taraflarının da benzer anlamda ama değişik
renklerle temsil olunan kitaplar basmalarını tetikledi. Böylece İngiltere’nin
Mavi Kitap’ı, Rusya’nın Turuncu Kitap’ı, Avusturya-Macaristan’ın Kırmızı
Kitap’ı, Fransa’nın Sarı Kitap’ı, Belçika’nın Gri Kitap’ı, Sırbistan’ın Mavi
Kitap’ı ve İtalya’nın Yeşil Kitap’ı başlamış olan masumiyet kanıtlama yarışında adeta bir renk yelpazesi içinde yerlerini aldılar.5 1917’deki devrimin
ardından iktidarı ele geçiren Bolşevikler de Çarlık rejiminin gizli diplomatik belgelerini açıkladılar.

4

Versailles Antlaşmasının 7. Yaptırımlar kısmının açılış maddesi olan 231. maddenin içeriği şöyledir: “ Müttefik ve ilgili hükümetler teyit eder ve Almanya kabul eder ki, Müttefik ve ilgili hükümetlerin ve onların vatandaşlarının başına gelmiş olan kayıp ve hasarın nedeni Almanya ve
müttefiklerinin saldırganlığı ile onlara empoze edilmiş olan savaşın sonucu olmuştur ve bunun
sorumlusu da Almanya ve müttefikleridir.” Versailles Antlaşmasının tam metni için bkz. Çevrimiçi: https://archive.org/details/treatypeacewith00germgoog , son güncelleme, Nisan 2014.

5

Bu “renkli kitaplar”, belge dizinleri ve içeriklerinin tamamı için bkz. James Brown Scott (direktör), Diplomatic Documents Relating to the Outbreak of the European War, New York, Oxford
University Press, 1916, Cilt 1-2.
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Annica Mombauer savaşan tarafların söz konusu renkli kitapları yayınlama endişelerinin yalnızca savaş konusundaki haklılıklarını göstermekle
ilgili olmadığını, bunun yanında kendilerine ortadaki soruna tarafsız yaklaştıkları havası kattığını ve dahası egemenlikleri altındaki kendi insanların savaş eforunu arttırabilmek için onları haklı bir savaşın yapıldığına
motive etme amacı da taşıdığını belirtmektedir.6 Diğer taraftan söz konusu
renkli kitaplar, onları düzenleyen tarafın göstermek istediği sonuca göre
düzenlenmiş olduğundan ve çoğu zaman kilit noktaları atladıklarından
ciddi eksiklikler içermekteydiler. Renkli kitaplar olarak anılan bu belge
bütünlerine karşılık savaşın nedenlerini sorgulayan pek çok yayın da basılmışsa da bunlar savaşın devam ettiği süreçten çok savaş sonrasında daha
fazla ilgi toplamışlardır. Bunlar arasında şüphesiz ki en farklı analizi ortaya
atan Vlademir İlyich Lenin’in 1916’da yayımlanan Kapitalizmin En Yüksek
Aşaması Emperyalizm adlı eseridir. Lenin’in analizleri, Dünya Savaşının
emperyalist bir paylaşım savaşı olduğu iddiasını ortaya atmaktaydı. Bu
çerçevede organize olmuş büyük sermayelerin yönlendirdiği devletler hem
kapitalist sistemdeki paylarını arttırmak için kapitalist sisteme eklenememiş alanlar için mücadeleye girişmişlerdi. Savaşın nedeni ise kapitalizmin
en üst seviyesi olan emperyalizmin büyük sermayeler arasında yaratmış
olduğu Pazar ve hammadde yarışının getirmiş olduğu doğal sonuçtu.7
Lenin’in tezlerini üzerine kurmuş olduğu Marksist analiz yöntemi savaşın
ardından Sovyetler Birliği dışında pek etkili olmayacaksa da, İkinci Dünya
Savaşı’nın ertesinde yeniden önem kazanacaktır.
Diplomatik belgelerin açıklanması ile haklılık arama süreci savaşın
sona ermesinin ardından da devam etmiştir. 231. Maddenin ithamını
dayatılmış olarak görerek, kabul etmek istemeyen Weimar Cumhuriyeti,
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurduğu bir Savaş Suçu Bölümü dâhilinde
Versailles Antlaşmasının içeriğindeki haksız olarak görülen ithamları boşa
çıkartma yönünde çalışmalar yaptırmıştır. Bu çerçevede ortaya çıkartılan
diplomatik belgelerden oluşan çalışmalar 1922 ile 1927 yılları arasında kırk
cildi bulan bir hacimde basılarak kamuoyuna sunulmuştur. Bu belgelerden
çıkan sonuca göre Birinci Dünya Savaşı’nı başlamasından tek bir devletin
sorumlu tutulması haksızlıktır ve böyle bir şey söz konusu olacaksa da bu
devlet kesinlikle Almanya değildir. Almanya, Sırbistan’ın ve Rusya’nın sorumsuzlukları nedeniyle bir savaş durumunda kalan Avusturya-Macaristan
ile olan ittifak antlaşmasını onurlandırmaktan başka bir şey yapmadığı gibi
savaşı lokalize etmek için elinden geleni de yapmıştır. Rusya’nın Sırbistan
ile Avusturya-Macaristan arasındaki bir soruna taraf olma sorumsuzluğu,
Fransa’nın Almanya’ya karşı tavrı ve İngiltere’nin tarafsızlığını bozması
6

Annica Mombauer, The Origins of the First World War-Controversies and Consensus, Londra, Longman, 2002, s 24.

7

Lenin, Vlademir İlyich; Kapitalizmin En Üst Seviyesi Emperyalizm, Ankara, İnter Yayınları,
1995.
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gibi nedenler sıralandığında savaşın suçunun Almanya’ya yüklenmesi haksızlık olarak görülmektedir.8 Almanya’nın belgelerle desteklenen bu iddialarına karşılık, kendilerinin de bir şeyleri gizledikleri kaygısının oluşmaması için galip devletler de diplomatik belgelerini açıklama sürecine giriştiler. Bu çerçevede 1926 ile 1938 yıllarında İngiltere on bir cilt, Avusturya
sekiz cilt ve Fransa da buna yakın tutan bir hacimde belgeyi basıma sürdü.
Bunlara ek olarak 1917’den sonra devrimden kaçmış olan Rus bürokratları
dahi ellerindeki diplomatik belgeleri ve yazışmaları yayınladılar.9
Versailles Antlaşmasının imzalanması ve 231. Maddenin varlığı ile
Birinci Dünya Savaşı’nın hesaplaşmasının tamamlandığı ve Milletler
Cemiyeti’nin kuruluşunun tamamlanması için çalışmaların hızlandığı yeni
barış ortamında, savaşın tarihi ile ilgili basılan kitaplar genel olarak savaşta yer almış olan aşağı yukarı her kademedeki politikacı, bürokrat ve
askerin anılarından ve belgelerinden oluşan geniş bir hatırat bütününden
oluşmuşlardır. Bu çerçevede galip ülkelerdeki yazarlar genelde kendi tecrübelerini paylaşırken, ait bulundukları ülkenin savaştaki haklılığı üzerinde şüphe duymadıkları bir yaklaşım benimsemişlerdir. Bu durum özellikle
üst düzey politikacı, bürokrat ve askerlerin hatıratlarında net olarak gözükür. Örneğin İngiltere’yi savaşa sokan Savaş Kabinesi’nin en önemli üyeleri olan Başbakan Herbert Asquith, Dış İşleri Bakanı Sir Edward Grey,
Donanma Bakanı Winston Churchill ve Maliye Bakanı David Lloyd George
1920’li yıllarda yayınladıkları hatıratlarda savaşa giden süreci anlamlandırırken, kendi anlatımları doğrultusunda savaşın suçunu Almanya’nın yayılmacı ihtiraslarının Avrupa’daki güç dengesi üzerinde yaratmış olduğu
baskıya bağlarlar. İngiltere ise 1905’ten 1914’e değin geçen süreçte dengeyi
yeniden kurabilmek için Almanya’nın karşısına dikilen bir barış koruyucusu olarak simgeleştirilir.
Söz konusu hatıratlar arasında en düzenli olanı Sir Edward Grey’in
1892’den 1916’ya değin Dışişleri Bakanlığı’nda geçirdiği dönemdeki önemli
gelişmeleri belgeler eşliğinde aktardığı üç ciltlik eseri 25 Years (25 Yıl) olarak öne çıkmaktadır. Oldukça ciddi bir dilde yazılmış olan bu hatıratın ikinci
cildi, 1890’ların sonlarında değişmeye başlayan İngiliz İmparatorluğu’nun
güvenlik stratejisi çerçevesinde Fransa ve Rusya ile girişilen rekabetin
bu devletleri nasıl işbirliğine zorladığını başarıyla anlatırken, sonrasında
devam eden bölümlerde Almanya’nın Avrupa’da yükselen gücü itibariyle
girişmiş olduğu hâkimiyet mücadelesine karşısında İngiltere’nin barışı
korumak adına Almanya’nın karşısına dikilişi teması değişik biçimlerde
tekrar tekrar işlenir.10 Asquith’in The Genesis of War (Savaşın Doğuşu)
başlıklı hatıraları ise Almanya’nın savaş sürecinde ortaya atmış olduğu
masumiyet tezlerini çürüterek, İngiltere’nin savaşa girmesini meşrulaştır8

Henig, Ruth; The Origins of the First World War, 3. Basım, Londra, Routledge, 2002, s 35-36.
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A.g.e., s 36.
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Grey, Sir Edward; 25 Years, 8. Basım, Londra, Hodder and Stoughton, 1935, Cilt 1-2-3.
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mayı amaçlayan bir anlatıma sahiptir.11 Winston Churchill’in The World
Crisis (Dünya Krizi) ve David Lloyd George’un War Memoirs of David
Lloyd George (David Lloyd George’un Savaş Hatıratı) isimli anılarındaki
işledikleri tema ile savaşın suçunu fazla sorgulamadan Almanya’nın üzerine yıkma konusunda tereddütsüzlerdir. Savaş süresince İngiliz stratejisinin devamlılığında etkin roller üstlenen bu iki genç politikacının anıları
vermiş oldukları kararların doğruluklarını meşrulaştıracak ve kötü gitmiş
olan girişimlerin sorumluluklarını başkalarına yükleyecek pek çok kısmı
içermektedir.12
Karşı cephe olarak Almanya’da ise İngiltere’den farklı olarak yayınlanan hatıratlarında savaşı Almanya adına yürütmüş olan üst düzey yöneticiler gerek alınan yenilgiye ve gerekse de 231. Maddenin yüklemiş olduğu savaş suçuna karşı savunma üretme endişesi içindedirler. Bu nedenle
dikkatle bir araya getirilmiş açıklamalar ve olaylar ile savaşa giden süreçte yaşanmış krizlere yönelik analizler bu anıların karakterlerini oluşturur. II. Wilhelm’in The Kaiser’s Memoirs (Kayzerin Hatıratı), Şansölye
Theobald Bethman-Holweg’in Reflections of the World War (Dünya
Savaşı Üzerine Düşünceler) ve Donanma Bakanı Alfred Von Tirpitz’in My
Memoirs (Benim Hatıratım) başlıklı eserleri bu anlamda öne çıkmaktadır. Bu çerçevede hatıralarının “suç sorunu” başlıklı bölümünde Wilhelm,
kendi yönetimindeki Almanya’ya yüklenmiş olduğunu düşündüğü savaş
suçuna karşı uzun bir savunma kaleme almıştır. Bu savunma çerçevesinde
Wilhelm ilk olarak savaş öncesi uluslararası ortamı tanımlayarak, yükselen bir güç olan Almanya’nın kendini savunmak için büyük bir donanma
inşa ettiğini ve kimse ile çatışma niyeti taşımadığını fakat Antant içindeki
İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından tarafından agresif politikalar eşliğinde bir çember içine alınarak çevrelendiğini ve buna karşılık Almanya’nın
barışı devam ettirebilmek için İngiltere ile işbirliğini çeşitli vesilelerle aradığını fakat her seferinde hüsrana uğradığını belirtir.13 Devam eden kısımlarda ise Amerika’nın savaşa girişinin dengeyi değiştirdiğini ve Amerikan
halkının samimiyetinden şüphe duyulmayacak olsa da, Başkan Woodrow
Wilson’un 14 ilkesini barış sürecinde galip Antant devletleri lehine egzersiz
ettiğini yazdıktan sonra, Başkan Wilson’un barış için kendisinin tahttan
çekilmesi şartını öne sürmesine olan kırılmışlığını anlatır.14 Bu noktadan
itibaren ise daha sert bir dil eşliğinde Almanya’nın barışı korumak adına
yapmış olduğu hatalardan dolayı suçlu olmadığını ama yanılmış olduğunu vurgular. Ona göre savaş isteyen bir Almanya bu amacına rakiplerinin
11

Asquith, Herbert; The Genesis of War, Londra, Cassel and Company Ltd., 1923. Kitap Sir Edward Grey’e adanmıştır.

12

Churchill, Winston; The World Crisis, Toronto, The McMillan Company of Canada Ltd., 1923,
, David Lloyd George, War Memoirs of David Lloyd George, Londra, Ivor Nicholson and Watson, 1933(Altı Cilt).
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Wilhelm II, Kaiser’s Memoirs, Londra, Harper and Brothers Publishers, 1922, s 303-314.
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A.g.e., s 316-322.
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güçsüz olduğu geçmiş dönemlerde pek çok kez ulaşabilirdi ama tersine rakipleri Almanya’yı en hazırlıksız olduğu dönemde yakalamışlardır ve bu
durumda İngiltere’nin samimiyetsizliğinin ve egoistliğinin de payı büyüktür.Bu şartlar altında Versailles Antlaşması haksız temellerde ve aşırılıklarda dayatılmış bir anlaşmadır ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı umudu
devam etmektedir.15 Theobald Bethmann-Holweg’in hatıratı da şansölye
olarak atandığı 1909 yılından başlayarak savaşa giden süreci bulunduğu pozisyondan gözlemlediği biçimde anlatır. Wilhelm’den farklı olarak
hatıratı kronolojik bir sırlamada gider, belgeler ve analizler ile desteklenirken, bir anlamda Sir Edward Grey’in hatıratının Almanya’daki karşıtı
biçimindedir.16 Wilhelm gibi bir savunma bölümü içermese de hatıratın
genelindeki analizlerde İngiltere’nin barışın devamlılığı ile ilgili samimiyetsizliği ve Almanya’nın her hamlesine karşı problem yaratmaktaki samimiyetsizliği vurgusu Bethmann-Holweg’in hatıratının genel havasında rahatlıkla algılanır. Donanma Bakanı Tirpitz’in hatıratı ise daha çok
Almanya’nın donanma politikası üzerinedir ve önemli miktarda iç politika
kısmını da içerir. Diğer taraftan Tirpitz hatıratının pek çok yerinde Alman
dış politikası ile ilgili analiz ve tespitlerde bulunur ve savaşa giden süreçteki etkilerini işler. Tirpitz’in hatıratı da Churchill ve Lloyd George’un hatıratları ile karşılaştırılabilir.17
Birinci Dünya Savaşı’na giden süreci ve savaşı yöneten kişilerin kendi ellerinden çıkan hatıratların 1920’lerin başlarından itibaren basılmaya başlaması ile yeni bir mücadele alanının ortaya çıktığı söylenebilir.
Özellikle savaşta karşı karşıya gelmiş tarafların kendi bakış açılarını, savaşın sonundaki pozisyonlarının verdiği duygusal ortam ile birleştirdikleri
bu tartışma alanı ülkelerinin büyük yıkıma neden olmuş savaştaki payını
masumlaştırmaya ya da haklı çıkartmaya çalışan yazılarla dolmaya başlamıştır. Bu durum da doğal olarak bir cepheleşmeyi ortaya çıkartır. Belki de
bu konudaki ilk karşılaşma yukarıda örnek olarak verilen Wilhelm’in hatıratındaki savunma kısmına karşılık, Herbert Asquith’in kendi hatıratının
sonuna eklediği üç bölümlük cevap kısmıdır.18
1920’lerde savaşın nedenleri ve kökenleri üzerine çıkan hatırat ve analiz yazımları Avrupa’da Birinci Dünya Savaşı’nın tarihi ile ilgili tartışmaları
da ciddi biçimde etkiler. Bu çerçevede İngiltere ve Fransa’da tarih yazımı
savaşın kökenlerini ve nedenlerini salt Almanya’nın sorumlu olduğu bir
düzen içinde kurgularken, Almanya’da da iki ayrı görüş etkin durumdadır.
Bunlardan görüşlerden ilki Almanya’ya 231. Madde çerçevesinde yüklenmiş olan savaş suçunun haksızlığını kanıtlamak üzere masumiyet teması15

A.g.e., s 323-336.

16

Theobald von Bethmann-Hollweg, Reflections on War, Londra, Thornton Butterworth Ltd.,
1920 (İki Cilt).
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Alfred von Tirpitz, My Memoirs, New York, AMS Press, 1970 (1919 basımının aynı), (İki Cilt).

18

Asqith, a.g.e., s 232-249.
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nı işleyen bir savunma mantığını benimserken, ikinci görüş de Versailles
antlaşmasının bütün içeriğinin Almanya’yı içine düşürdüğü durumun acımasızlığı ve haksızlığı üzerinde temalaşarak savaş suçu ithamının diğer
devletlere yönlendirilmesi üzerine odaklanmıştır. Böylece İttifak ekolü revizyonist anılırken, Antant ekolü de anti revizyonist olarak tanımlanmıştır.
Revizyonist ekolün en çalışkan isimlerinden biri 1915’te ordudan emekli olduktan sonra kendini Almanya’nın savaş konusundaki haklılığı ile ilgili çalışmalara adayan ve Paris Kongresinde Weimar Cumhuriyeti’nin
savaş suçunu inceleyen heyetinin resmi sözcüsü olarak galip devletlerin
iddialarına karşı duran Kont Max von Montgelas’tır. 1924 yılında Walther
Schucking ile beraber yayımladıkları The Outbreak of the World WarGerman Documents Collected by Karl Kautsky (Savaşın Başlangıcı-Karl
Kautsky Tarafından Bir Araya Getirilen Alman Dokümanları) adlı dört
cildi bulan belgeler ile Almanya’nın savaşın başlangıcındaki masumiyetini
kanıtlamaya çalışmışlar; fakat propaganda amacı taşıyan, eksik ve tartışmalı belgelerin bir araya gelmesi ile oluşan bu toplama çalışma çok büyük
eleştiri almıştır.19 Montgelas ertesi yıl yayınladığı The Case for Central
Powers-An Impeachment of the Versailles Verdict (Mihver Güçlerinin
Davası-Versailles Kararını Sorgulama) adlı eserinde bu sefer Antant devletlerinin savaş öncesi politik hedeflerini ve çıkarlarını tanımlayarak, savaşa giden süreçte bu devletlerin diplomatik krizleri kendi çıkarlarına göre
yönlendirdiklerini belgeler ile kanıtlamayı ve Versailles antlaşmasının
savaş suçu maddesinin haksızlığını anlatmayı hedeflemiştir.20 Montgelas
1928’de ise British Foreign Policy under Sir Edward Grey(Edward
Grey’in Yönetiminde İngiliz Dış Politikası) başlıklı kitabını yayınlamıştır.
Bu kitapta ise o dönemde yayınlanan eski İngiliz Dışişleri Bakanının hatıratını eleştirerek, İngiliz dış politikasının Almanya’yı savaşa nasıl zorla
itelediğini analiz etmektedir.21
Revizyonist ve anti revizyonist görüşlerin taraf olma özellikleri nedeniyle öne sürdükleri görüşlerin objektif yapısı sorgulanır ve sınırlı olması
nedeniyle savaşın ertesindeki erken dönemde hem savaşın nedenleri ve
hem de savaşın yapılışı konusunda ortaya çıkan çalışmalar sınırlı kalmıştır.
Diğer taraftan savaşın ardından açıklanmaya başlayan diplomatik belgeler
ve hatıratlar özellikle tarihçiler için önemli bir çalışma alanı yaratmıştır.
Büyük çoğunluğu ilk el olan işlenecek kaynağın bu derece bol olduğu bir
ortamda daha revizyonist ve anti revizyonist polemiğinin darlığını aşabilecek çalışmaların ortaya çıkması doğal bir sonuç olacaktı. Bu çerçevede
savaşın nedenleri ve savaş suçu sorgulamasına yeni katkılar okyanusun
diğer tarafından geldi. Bunlardan en çok ses getiren iki tanesi 1926 yılında
19

Mombauer, a.g.e., s 57-59

20

Max von Montgelas, The Case for Central Powers, İngilizceye çev: Constance Vesey, Londra,
Allen and Unwin Ltd., 1925.
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Montgelas, British Foreign Policy under Sir Edward Grey, New York, Alfred.A.Knopf., 1928.
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Harry Elmer Barnes tarafından kaleme alınan The Genesis of the World
War(Dünya Savaşının Başlangıcı) ve 1929 yılında Sidney Bradshaw
Fay’in The Origins of the World War (Dünya Savaşının Kökenleri) adlı
eserleriydi.
Barnes’ın The Genesis of the World War isimli kitabı gerek amaç olarak
ve gerek de yöntem olarak, Avrupa’da devam eden cepheleşmeden farklı
bir kimlik taşımasına karşılık ulaştığı sonuçlar ile Almanya’nın tezlerine
oldukça uygun düştüğünden dolayı eleştirilere de hedef olmuştu. Diğer
taraftan önsözünden bu durumun farkında ve beklentisinde olduğunu belirtmekte olan Barnes, ortaya çıkmış olan materyaller ışığında yapılacak
analizlerin Versailles antlaşmasının savaşın suçunu acımasızca tek tarafa
yıkışının haksızlığını vurgulamaktaydı.22 Diğer taraftan kitabın alt başlığı
olan “savaş suçuna giriş” ibaresi, kitabın amacını belirtmekteydi. Bir tarihçi olarak Barnes eserini savaşa karşı olan nefretini göstermek için kaleme
almıştı ve bu çerçevede dünyanın yaşamış olduğu bu felaketin Versailles
antlaşmasının getirdiği oldubitti çerçevesinde unutulmasını istememekteydi. Bu çerçevede savaşa giden süreci doğru analiz edebilirse, bu sürecin içinde olan her tarafın ders alacağı umudunu taşımaktaydı.23 Kitabın
özellikle ilk kısmını oluşturan savaşın nedenlerinin değerlendirilmesi çerçevesinde Barnes, yalnızca diplomatik süreçleri değil, aynı zamanda psikolojik, sosyolojik ve ekonomik nedenleri de inceleyerek analizlerine farklı
boyutlar getirmiştir. Kitap bütün iyi niyetine karşılık sert dili, duygusal
sayılabilecek analizler taşıyan içeriği ve nihayetinde savaş suçunu Antant
devletleri üzerine yoğunlaştırması nedeniyle tepki almıştır. Barnes’ın daha
önceden bahsedilen Max von Montgelas’ın Edward Grey’in dış politikasını
eleştirdiği British Foreign Policy under Sir Edward Grey adlı kitabının
ABD basımını düzenleyerek, kitabın yazarı gibi kendisinin de Grey’i ve
İngiliz dış politikasını eleştirdiği bir giriş yazısı yazması da ilginçtir.
Barnes’ın akademik ortamdan dostu olan Fay 1929 yılında yazdığı The
Origins of the World War adlı eseri ile dostunun kitabından daha büyük
bir etki yaratmayı başarmıştır. Fay’ın iki ciltlik eserinin önsözünde kendisini savaş suçunu Almanya’ya yükleyen güruhun daima dışında görmekle
beraber, amacının herhangi bir devleti ya da kişiyi aklamak değil, objektif
bir tarihçi olarak gerçekleri sorgulamak olduğunu vurgulamaktadır.24 Fay
kitabının ilk kısmında çalışmasının kaynakları üzerinde değerlendirme
yaptıktan sonra, savaşın kökenleri ve nedenleri üzerinde değerlendirmeler yapar. Burada kurduğu tez savaşın Avrupa’nın 19. Yüzyıldaki siyasal
sisteminin ve bu yapı içinde oluşan diplomatik değerlerin savaşa giden
sürece neden oluşturduğu üzerinedir. Bu çerçevede Fay, 1870’den sonra
22

Harry Elmer Barnes, The Genesis of the World War- An Introduction to the War Quilt, New
York, Alfred.A.Knopf, 1926, Giriş kısmı, s XII.
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Bismarck’ın düzenlemeleri ile Avrupa’da hâkim olan gizli diplomasi sisteminin geçirdiği dönüşümlerin savaşı hazırlayışını kalan bölümlerde ayrıntısıyla incelemektedir. Fay’in savaşın kökenlerini ve nedenlerini Avrupa siyasal sistemi içinden sorgulaması oldukça önemli ve yenilikçi bir yaklaşım
olmuştur. Fay’in açtığı yeni alan İkinci Dünya Savaşı’nın ertesine kadar
ABD ve İngiliz akademik camiası için önemli bir bakış açısı oluşturacaktır
ve Birinci Dünya Savaşı ile ilgili çalışmaları revizyonist- anti revizyonist
polemiğinin darlığından önemli ölçüde kurtaracaktır.25
Fay’in yöntemini takip eden en önemli isim Bernadotte Everly
Schmitt’tir. Belge ve arşiv çalışmaları üzerinde uzmanlaşan Scmitt,
1930’da yayımladığı The Coming of the War1914 (Savaşın Gelişi 1914) adlı
çalışmasında Fay’in sistem analizini temel almış, fakat savaşın başlangıç
sürecini Avusturya-Macaristan ve Sırbistan arasında 1908 sonrasında gelişen gerginlik üzerinden incelemiştir. İki ciltlik eserinin savaşın başlangıcı
ile ilgili sorumluluğa yaptığı vurgu, Avusturya-Macaristan ve Almanya’nın
oluşturduğu merkez bloğun politikalarının savaşı getirdiği yönündedir.26
1934’te yayımladığı Triple Alliance and Triple Entente (Üçlü İttifak ve
Üçlü Antant) başlıklı diğer çalışmasında ise bu sefer Avrupa siyasal sistemini savaştan önce krize sürükleyen ittifaklar ve koalisyonlar sistemini
analiz etmiştir. Önceki çalışmasının ilk bölümünün daha genişletilmiş hali
olarak da görülebilecek bu çalışma Avrupa sisteminin savaşa temel oluşturan bloklaşmasını analiz etmektedir.27 Schmitt’in 1937’de The Annexation
of Bosnia,1908-1909(Bosna’nın İlhakı 1908-1909) başlıklı çalışması ise
1908 Bosna Krizi ile ilgili yayımlanmış en önemli eserlerden biri olarak
göze çarpar.28
1939’da başlayan İkinci Dünya Savaşının 1945’te sona ermesinin ardından büyük bir yenilgi ve yıkıma uğrayan Almanya için savaşın en acı sonuçlarından bir tanesi de 1920’den 1930’ların ortalarına kadar akademik alanda
vermiş olduğu Birinci Dünya Savaşı’nın suçluluğundan kurtulma mücadelesini kaybetmeseydi. Savaşın sona ermesinin ardından mevcut olan uluslararası ortamda İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bütün suçlardan Almanya’da
iktidarda olan Nazilerin sorumlu olduğunun kabulü, Nüremberg davaları
ile bu durumun resmileştirilmesi ve nihayetinde soykırım ve diğer bütün
savaş suçlarının yalnızca Nazilere değil, onlara destek veren Alman ulusuna da yüklenmiş olması Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’nın suçlarını savunma iddialarının sessizleşmesine neden oldu. Diğer taraftan
İkinci Dünya Savaşı sürecinde İtalya’da yayınlanan Luigi Albertini’nin
The Origins of the War of 1914(1914’teki Savaşın Kökenleri) başlıklı üç
25
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ciltlik eseri Birinci Dünya Savaşı’nın sonundan itibaren yayınlanmış en
kapsamlı çalışma olarak değer kazanmaktaydı. İngilizceye 1953 ile 1957
yılları arasında çevrilerek yayınlanan, üç bin sayfayı aşan, bu masif eser,
savaşın ardından çıkan aşağı yukarı bütün belgelerin gözden geçirilmesi ve
o dönemde hala yaşayan pek çok önemli karakter ile yapılan mülakatları
içermekteydi. Albertini 1890’ların başından incelemeye başladığı Avrupa
politik yapısı içinde Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın riskli politikalarının savaşa giden süreci yönlendirdiği sonucuna ulaşmaktaydı. Bundan
öte Albertini Almanya’nın harekât planı olan Schliefen Planı’nın esneklik
tanımayan yapısının da savaşın başlangıcına etkisini vurgulamaktaydı.29
Albertini’nin etkisi Nazilerden dolayı Almanlara karşı hala hoşnutsuz olan
Anglo Saksonlar için Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı’nı eşleştirebilecek bir tarih bütünü yaratılması için bir fırsat yaratmaktaydı. Bu
çerçevede İngiliz tarihçi Alan John Percivale Taylor 1954’te kaleme aldığı The Struggle for Mastery in Europe 1848-1918 (Avrupa’da Üstünlük
Mücadelesi1848-1918) adlı tarih incelemesi ile İkinci Dünya Savaşı ertesinde yeni bir tarih ekolü yaratmayı başardı. Taylor bu eserinde Avrupa
diplomasisinin geçirdiği evreleri değerlendirerek, Almanya’nın gücünün
yükselişini ve uluslararası sistem içinde kendine pozisyon arayışını işlemekteydi. Ona göre Almanya uluslararası sistemdeki yerine sığamadığı
her seferde sorun yaratmaktaydı. Bu sorun da Avrupa sisteminin üzerine kurulmuş olduğu güç dengesini bozmakta ve genelde büyük savaşlara
dönüşmekteydi.30 Taylor’un eseri o kadar etkili olmuştur ki, halen Anglo
Sakson tarih ekolünün 19. Yüzyıl tarih yaklaşımının hâkim görüşü bu
eserin tespitleri üzerinde şekillenmektedir.31 Taylor 1969’da yayınladığı
War by Timetable (Zaman Çizelgeleri ile Savaş) başlıklı araştırmasında
ise Schliefen Planı ile savaşın başlangıç sürecini beraber incelemiştir.32
1950’lerin başlarından itibaren Avrupa’da Almanya ve Fransa aralarındaki
ilişkileri yumuşatarak, olası bir Avrupa Birliği’nin temellerini atmaya çalışırken bunu aralarındaki geçmiş düşmanlıkları sorgulayarak da aşmaya
çalışmaktaydılar. Bu çerçevede iki taraf da eğitim kitaplarında yer alan
karşılıklı düşmanlık içeren metinleri değiştirmek için tarihçilerini beraber
çalışmalar yapmaya yönlendirmekteydiler. Bu çerçevede yapılan ilk tespitler iki ulus arasındaki travmanın en çok Birinci Dünya Savaşı ile ilgili
olduğunun anlaşılması oldu ve tarih kitapları bu yönde düzenlendi. Bu tür
işbirliğinin yaratmış olduğu olumlu ortamda Anglo Sakson tarihçilerin ilgilendiği Albertini’nin tespitleri, geçmiş argümanların yeniden canlanma29

Albertini’nin eseri günümüzde halen savaşın tarihçesi ile ilgili en objektif kaynaklardan biri
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sına neden olacağından Avrupalı tarihçiler Anglo Sakson tarih ekollerine
mesafeli durmaktaydılar.33 Diğer taraftan iki dünya savaşının da savaş suçlusu yaftasını taşımak istemeyen Almanya kendi tarih ekolü çerçevesinde
Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcı ile ilgili ithamlara karşılık vermeye de
devam etmekteydi. Bu çerçevede Gerhard Ritter de bu savunmacı ekolün
başında gelmekteydi. 1954’te ilk defa yayınladığı dört ciltlik The Sword
and the Spectre (Kılıç ile Hayalet) başlıklı eserinde Alman militarizminin
tarihsel gelişimini inceleyen Ritter, Prusya geleneğinin Alman imparatorluğuna geçişini işlerken, Nazileri bu gelenekten sapkın bir yoldan çıkış olarak nitelemekteydi. Prusya geleneklerinin militarizmi çerçevesinde Alman
geleneğinin ürettiği tarihsel misyon ve imparatorlukçu fikirler Naziler
tarafından dönüştürülmüş ve Versailles düzeni altında bunalan Alman
ulusu böylece Naziler tarafından kullanılmıştı. Ritter akıllı bir çözümleme ile iki savaşın suçu ithamlarına farklı bir çözümleme getirmekteydi Suç
Almanlardan çok onları iki savaşa zorlayan diğer devletlerdeydi.34
1957’de Albertini’nin son cildi İngilizce olarak yayınlanmasının ardından 1958’de arşiv çalışmalarını tamamlayan Ritter, The Schlieffen PlanCritique of a Myth (Schliefen Planı-Bir Mitin Kritiği) başlıklı araştırmasını yayınladı. Arşiv çalışmalarından planın ayrıntılarını çıkartan Ritter, söz
konusu planın bir savunma savaşı için hazırlandığını, yayılmacı bir amaç
içermediğini ve uzun bir savaş öngörmediğini öne sürerek, Albertinin’nin
Anglo Sakson literütüründe hâkim olan tezlerine karşılık verdi.35 1965’te
yayınladığı The German Problem: Basic Questions of German Political
Life, Past and Present (Alman Problemi: Geçmişten Günümüze Alman
Politik Yaşamı ile İlgili Temel Sorular)adlı çalışmasında ise Ritter, Alman
ulusunun politik geçmişini sorgulayarak, Hitler ve Nazilerin Alman ulusuna getirmiş olduğu negatif yaklaşımı yumuşatmayı amaçlamaktaydı.36
Ritter’in kapsamlı çalışmaları ile bir miktar rahatlamış olan Alman tarih ekolü i 1961’de içerden gelen bir darbe ile büyük bir sarsıntı geçirdi.
Alman tarihçi Fritz Fischer 1961’de yayınladığı Griff Nach Der Weltmach(
Dünya Gücü Hamlesi) başlıklı çalışması ile yalnızca A.J.P. Taylor’un tezlerini doğrulamakla kalmadı, bunları daha da uç noktalara taşıdı. 1967’de
İngilizceye Germany’s Aims in the First World War (Almanya’nın Birinci
Dünya Savaşındaki Hedefleri) başlığında çevrilen çalışma bir kez daha
Anglo Sakson tarih ekolünde bomba etkisi yarattı. Bunun nedeni kitabın
içeriğinde Fischer’in işlediği temaydı. Alman arşivlerinde yıllarını geçiren Fischer ulşatığı sonuçları sıraladığı eserinde Almanya’nın bir dünya
gücü olma hedefi çerçevesinde kendi kontrolünde birleşik bir Avrupa ve
33
34 Ritter, The Sword and the Spectre, Florida, University of Miami Press, 1969, (1964’teki üçüncü
basımdan çeviri) (Dört Cilt).
35

Ritter, The Schlieffen Plan-The Critique of a Myth, Londra, Oswald Wolf Ltd., 1958.

36

Ritter, The German Problem: Basic Questions of German Political Life, Past and Present,
Columbus, Ohio University Press, 1965.
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birleşik bir Afrika alanı yaratmayı hedeflediğini ve Saraybosna suikastını
bir fırsat olarak değerlendirerek, Birinci Dünya Savaşını kasten başlattığını vurgulamaktaydı. Ona göre Almanya İngiltere ile savaşmak niyetinde
değildi ama ele geçirdiği fırsat çerçevesinde bunu göze almıştı.37 1965’te
yayınlanan İkinci kitabı World Power or Decline( Dünya Gücü ya da
Çöküş) Almanya’nın toplumsal yapısının dengesizliğinin ve Alman ileri gelenlerinin beceriksizliklerinin savaşın kaybına etkilerini tartışmaktaydı.38
1969’da yayınlanan Kreig Der Illusionen (Sanıların Savaşı) (1975’te War
of Illusions adıyla İngilizceye çevrilmiştir) adlı son kitabı ile Fischer tezlerini daha da ileri taşıyarak, Alman iç politikasının yapısının da Almanya’nın
yakın tarihine etkisini analiz etmekteydi. Ona göre Almanya’nın büyük
sermaye ve toprak aristokrasisi gibi tutucu sınıflarının Alman yayılmasını istedikleri, destekledikleri ve kontrolleri altında tuttukları ordu ve bürokrasinin yukarı kademeleri sayesinde yönlendirdikleri iddiasındaydı.
Alman yöneticiler ve arkasındaki sınıflar yayılmacı eğilimlerini hayata geçirmek için savaşı bir araç olarak görmekte ve arzulamaktaydılar. Fischer,
Alman toplumunun muhafazakâr dinamiklerinin militarist dünya görüşü
içine gizlendiğini ve Weimar Cumhuriyetinin başarısızlığının nedenlerinin
de bu önceki dönemde gizli olduğunu ve aynı dinamiklerin de Nazilerin
iktidara gelişini kolaylaştırdığını iddia etmekteydi. 39 Fischer’ın tezlerinde Hitler’in hedefleri, daha Bismarck’ın Alman birliğini kurduğu dönemde
temellendiği iddiası hâkimdi ve bu durum da Almanya’yı her iki dünya savaşının sorumlusu yapmaktaydı.
Doğal olarak Fischer’e gelen en büyük tepki Alman hükümeti ve tarihçilerinden oldu. İkinci dünya Savaşı’nın sonrasında halen Batı ile barışmaya çalışan Batı Almanya için Fischer’ın öne sürdüğü tezler sarsıcıydı.
Bu nedenle Alman hükümeti içerisinde Fischer’ın vatan haini ilan edilmesini isteyen sesler yükselmesine karşılık, konunun akademik bir tartışma olarak kalması yönünde karar verildi.40 Diğer taraftan Alman tarihçilerinin Fischer’e tepkisi oldukça sert oldu. İlk aşamada Egmont Zechlin
ve Gerhard Ritter gibi saygın tarihçiler Fischer’in tezlerini eleştirseler
de, onun öne sürdüğü tartışmalar Alman tarih ekolünü de ikiye böldü.
1963’de ise Hans W. Gatzke daha önceden 1950’de yayınlamış olduğu ve
Almanya’nın savaş hedeflerinin bilinenin dışında daha agresif olduğunu ve
Almanya’nın işgal ettiği Belçika ve Fransa topraklarını ilhak etme niyetinde olduğunu incelediği olduğu Germany’s Drive to the West (Almanya’nın
Batıya Yönelişi) başlıklı eserini yeniden basarken önsözünde Fischer’i

37

Fritz Fischer, Germany’s Aims in the First World War, New York, W.W. Norton & Company,
1967.

38 Fischer, World Power or Decline, New York, W.W. Norton & Company, 1974.
39

Fischer, War of Illusions, New York, W.W. Norton & Company, 1975.

40 Mombauer, a.g.e., s 135.
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“kendi bulgularını aştığı” yönünde överek onurlandırmaktaydı.41Gene de
1970’lerin başından itibaren Fischer’ın oluşturmuş olduğu negatif havayı
kıracak yeni tartışmalar yayınlanmaya başladı. Bunların bazıları Fischer’i
desteklerken, diğerleri de karşısında yer almaktaydı. Kısacası “Fischer
Devrimi” olarak da anılan 1960’ların ardından Alman tarih ekolü iki karşıt görüşe bölünmüş oldu. 1971’de Joachim Remak 1914-The Third Balkan
War:Origins Reconsidered (1914-Üçüncü Balkan Savaşı: Kökenlerin
Yeniden Ele Alınması) başlıklı makalesinde “Yıllarca köklerin aranmasından ormanın kendisine bakılmanın unutulduğu” bir ortamda, Birinci
Dünya Savaşı’nın nedenlerinin Viyana’da ve Belgrad’da alınan kararlarda
aranması gerektiğini, savaşın kökenlerinin ise Osmanlı İmparatorluğunun
gerileyişi ile ilgili olduğunu vurgulayarak, onun boşalttığı alanın paylaşımı çerçevesinde Birinci Dünya Savaşının aslında bir “Osmanlı Veraset
Savaşı” olduğunu savlamaktaydı.42 1972’de ise Paul William Schroeder,
Remak’a cevap olarak yazdığı “World War I as Galloping Gertie: A
Reply to Joachim Remak” (Zıplayan Gertie Anlamında Birinci Dünya
Savaşı:Joachim Remak’a Cevap)43* başlıklı makalesinde savaşın sorumlusunun 1890’lardan beridir zaten sallanmakta olan Avrupa sistemini daha
da zorlayan Avrupa’nın büyük güçlerinin tamamı olduğunu ileri sürmekteydi. Zaten zor ayakta duran sistem söz konusu devletlerin egoist baskıları altında çökmüştü. Schroeder’e göre İngiltere, Fransa ve Rusya’nın da
Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın olduğu kadar savaşın başlangıcında
payları vardı.44 Nihayet H.W. Fischer’ın lehinde ve aleyhinde olan tarihçileri bir başlık altında toplayarak, çalışmalarından bir kitap oluşturarak
oramı yumuşatmayı başardı. The Origins of the First World War-Great
Power Rivalry and the German War Aims(Birinci Dünya Savaşının
Kökenleri-Büyük Güç Mücadelesi ve Almanya’nın Savaş Hedefleri) başlıklı bu edisyon, başta Fritz Fischer olmak üzere Egmont Zechlin, Imanuel
Geiss, Joachim Remak, Paul Schroeder ve Karl Heinz Jansenn gibi genç ve
orta kuşak Alman tarihçileri bir araya getirmeyi başarmaktaydı.45
Fischer Devriminden günümüze değin gelen süreçte Birinci Dünya
Savaşının kökenleri ve nedenleri üzerine çalışmalar devam ediyor.
Fischer’in çıkışının ardından sertleşen savaş suçu tartışmaları artık itham
41

Hans W. Gatzke, Germany’s Drive to the West, Baltimore, John Hopkins Press, 1966, Önsöz, s
VII.

42 Joachim Remak, “1914-The Third Balkan War: Origins Reconsidered”, The Journal of Modern
History, Cilt 43, Sayı 3, Eylül 1971, s 353-366.
43

*

Galloping Gerthie, resonans düzenlemeleri yanlış yapıldığı için sürekli sallanan ve sonunda
1940 yılında çöken ABD’nin Washington eyaletindeki Takoma Narrows Köprüsünün takma
adıdır.

44 Paul Schroeder, “World War I as Galloping Gertie: A Reply to Joachim Remak”, The Journal of
Modern History, Cilt 44, Sayı 3, Eylül 1972, s 319-345.
45 H.W. Koch (editör), The Origins of the First World War-Great Power Rivalry and the German
War Aims, 2. Baskı, Londra, Mc Millan, 1984.
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seviyesinden gerileyerek basit araştırma konuları haline gelmişse de savaşa taraf olmuş devletler için hala problem haline gelebiliyorlar. Hatta
dönemlerine göre tezler farklı yaklaşımları da içinde barındırıyor. Örneğin
Soğuk Savaşın son döneminde ABD’li yazar George F. Kennan 1893’teki
Fransız-Rus İttifakını değerlendirdiği ve Birinci Dünya Savaşı’nın bu ittifakın mimarı olan politikacılar tarafından kasten hazırlanıp çıkartıldığını iddia ettiği The Faitfull Alliance: France,Russia and the Coming of the First
World War(Vefalı İttifak: Fransa, Rusya ve Birinci Dünya Savaşının
Gelişi) yayınladı.46 Kennan’ın yaklaşımının Ronald Reagan başkanlığındaki Yeni Sağcı ABD politikasının tarihe bakışı ile alakalı olması şaşırtıcı
değildir.
Buna karşılık akademik ortam eski kutuplaşmalardan oldukça uzaklaşmış olarak yeni çalışmaların ortaya çıkmasına imkân sağlıyor. Birinci
Dünya Savaşı’nın kökenlerini ve nedenlerini yalnızca Almanya üzerine
yükleyen tezler artık önemli miktarda eskimiş durumda. Alternatif çalışmalar başarılı tezler ortaya çıkartı ve çıkartmaya devam ediyor. Örneğin,
Holger Herwig, Richard Hamilton, Hew Strachan, David Stevenson,
Annica Mombauer, Edward McCullogh gibi isimlerin çıkartmış oldukları çalışmalar artık günümüz literatürünün temalarını oluştururken değişik bakış açılarından yapılan analizlerin genişlettiği bir yelpazede Birinci
Dünya Savaşı’nın nedenleri ve kökenleri sürekli olarak yeniden sorgulanıyor.
En son 2012’te yayınlanan Christopher Clark’ın Sleepwalkers: How
Europe Went to War in 1914 (Uyurgezerler: Avrupa 1914’te savaşa nasıl
ilerledi) başlıklı çalışması akademik çevrelerde oldukça beğeni toplarken,
işlediği Almanya’nın savaşın başlamasındaki payının diğerlerinden çok
daha fazla olduğu teması da dikkat çekti.47 Savaşın yüzüncü yılına adım
attığımız bu günlerde ise Sean McMeekin’ın July 1914: Countdown to War
(Temmuz 1914: Savaşa Geri Sayım) adlı kitabı ilgi topluyor. Saraybosna
suikastından savaşın başladığı güne değin geçen yaklaşık bir aylık süreci
gün gün inceleyen bu çalışma anlatımı ve başarısı ile ilgi çekiyor. Bunun
yanında Annica Mombauer’in Origins of the First World War: Diplomatic
and Military Documents(Birinci Dünya Savaşının Kökenleri: Diplomatik
ve Askeri Belgeler) adlı çalışması savaşa ilerleyen bu son günler ile ilgili
henüz hiç yayınlanmamış belgeleri içeriyor.48 İki kitabın bir arada okunması şüphesiz ki pek çok kişinin kafasındaki sorulara da yanıt getirebilme
ihtimali taşıyor.
Birinci Dünya Savaşının suçlusunu tespit etmek üzere savaşın kökenle46

George F. Kennan, The Faithfull Alliance: France,Russia and the Coming of the First World
War, New York, Pantheon Books, 1984.

47

Christopher Clark, Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914, New York, Harper Collins, 2012.

48 Mombauer, Origins of the First World War: Diplomatic and Military Documents), Manchester, Manchester University Press, 2013.
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ri ve nedenleri üzerinde tarihçiler yüz yıldır akıl yürütüyorlar. Görüldüğü
üzere bu alanda belli bir akademik olgunluk oluşmuşsa da hala savaşın taraflarının tarihçileri bu başlıklar altında ait oldukları tarafı rahatlatacak
olan en küçük ayrıntıyı bulmaya çalışıyorlar. Geçmiş yüz yıla bakıldığında
haklılık ya da haksızlık söz konusu olduğunda mücadelenin yatışması kolay gözükmüyor.
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Historians Battle: The Origins of the First World War, Causes and the literature on
the International fighting of be justified
Burak Samih Gülboy
Abstract
The First World War is an important historical incident which is not only responsible of the destruction of the values and norms of the previous era but also essential in building the future global
political system. Within this scope the origins , causes and the resolutions of the Great War is an
important field fort he scholars to research. From the end of the War untill today, there seems to be
an ongoing argument upon the origins and the causes of the War. It is interesting that in times, this
argument becomes a unpleasent struggle.
The aim of this study is to research the course of the arguments and struggles between historians
of the beligerants which in times become a matter of condemnation of nations or simply a matter
of pride of the states. In other words to investigate the war of the historians in the centennial of the
Great War.

Tarihçilerin Savaşı: Birinci Dünya Savaşı’nın Kökenleri, Nedenleri ve Başlangıcı
Üzerine Uluslararası Literatürün Haklılık Mücadelesi
Burak Samih Gülboy
Özet
Savaş kavramını önceki yüzyılların ezberinden çıkartarak, başka boyutlara taşımış olan Birinci
Dünya Savaşı hem uluslararası ilişkiler anlamında kendinden önceki medeniyetin üretmiş olduğu
değer yapısının tamamını imha ederken, hem de 20. Yüzyılın küresel sistem yapısını hazırlamıştır.
Bu durumda doğal olarak savaşın öncesi ve sonrası sosyal bilimler için önemli bir inceleme alanı
olarak ortaya çıkmıştır. Fakat sosyal bilimlerin laboratuvarı olarak kabul edilen tarih bu inceleme
alanından masum çıkabilmiş midir? Savaş sonrasından günümüze bir çizgi çektiğimizde özellikle
siyasi tarih alanında savaşın kökenleri, nedenleri ve başlangıcı konusunda hala tartışmanın bütün
şiddeti ile devam etmekte olduğu gözükmektedir. Mevcut tartışmayı ilginç kılan ise savaşın ertesinden başlayarak günümüze kadar devam eden akademik üretim ortamının adeta savaşın kendisi
kadar şiddetli bir çatışama içinde olmasıdır.
Bu makalenin amacı, 1919 sonrasından başlayarak uluslararası literatürün savaşın kökenleri, nedenleri ve başlangıcı üzerinde yürüttüğü itham ve sorumluluk mücadelesini, ayrı bir deyişle Birinci
Dünya Savaşı’nın 100. Yılında halen devam etmekte olan tarihçilerin savaşını incelemektir.
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Turan Gazetesi Örneğinde Osmanlı
Basınında Kafkas Cephesi’nin İlk
Ayları ve Sarıkamış Harekâtı

Tuncay Öğün
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

1 Kasım 1914’te Kafkas Cephesi’nde Ruslarla savaş başladığında Osmanlı
basını tümüyle hükümetin denetim ve kontrolü altında bulunuyordu.
Alınan karar gereğince savaşın komutası gibi savaş haberleri de tek merkezden yönlendiriliyordu1. Gazeteler, yayınlayacakları haber ve yazıları her
gün düzenli olarak sansür memurluğuna teslim etmek ve oradan verilecek
karara göre hareket etmek zorundaydılar2. Her türlü özel haberleşme de
denetim altına alınmıştı. Açık zarflara konulması zorunlu olan asker mektupları Askerî Sansür Dairesi’nce incelendikten sonra adreslerine teslim
ediliyordu3.
Haber akışının bu denli sıkı denetim altında olması, savaş haberlerinin
cephelerden dönen hasta ve yaralıların anlattıklarıyla süslenen dedikodular şeklinde yayılmasına ortam hazırlıyordu. Ancak hükümet, bu tür dedikoduların da toplumda infial yaratmasına engel olmak için gerektiğinde
sert önlemlere başvurmaktan çekinmiyordu. Sarıkamış Harekâtı’nın icra
edildiği günlerde İstanbul Merkez Komutanlığı’ndan yapılan bir açıklama
hükümetin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyordu4:
“Kötü niyetli asılsız haberler uydurmak ve yaymak daha önce yayınlanarak ilan edilmiş olan idare-i örfiye beyannamesiyle yasaklanmıştı.
Aşağıda isimleri yazılı olan şahıslar bu yasağa rağmen belirtilen fiilleri
işlediklerinden divan-ı harb-i örfice yargılanarak suçlarının derecesine
göre cezalandırılmışlardır.”
1

Ramazan Balcı, Tarihin Sarıkamış Duruşması, İstanbul: Nesil Yayınları, 2007, 110.

2

“Ardahan Alındı”, Turan, 20 Kânunuevvel 330 (2 Ocak 1915).

3

İttihat-Terakki’nin Sorgulanması ve Yargılanması (1918-1919), yay. haz. Osman Selim Kocahanoğlu, İstanbul: Temel Yayınları, 1998, 448.

4

“İşâ‘ât-ı Kâzibede Bulunanlar”, Tasvir-i Efkâr, 10 Kânunuevvel 1330 (23 Aralık 1914); “İşâ‘ât-ı
Kâzibede Bulunanlar”, Tanin, 10 Kânunuevvel 1330 (23 Aralık 1914).
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Yazının devamında hüküm giyen şahısların isimleri ve aldıkları cezalar
tek tek sayılmıştı. Buna göre biri emekli yüzbaşı, diğeri görevinden çıkarılmış eski bir polis memuru ve öbürü de imam olmak üzere üçü Müslüman,
diğerleri gayrimüslim olan toplam on beş kişi iki aydan üç yıla kadar değişen hapis ve beş liradan elli liraya kadar değişen para cezalarına çarptırılmışlardı. Emekli yüzbaşının rütbeleri sökülmüş, imam görevinden ihraç
edilmiş, her ikisinin de maaşları kesilmişti. Bakkal, marangoz, berber, gazinocu gibi farklı meslek gruplarına mensup olan diğer hükümlüler arasında Avramidi ve Mavromani isimli iki de gazeteci vardı. Avromadi üç yıl
Mavromani on altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Komutanlığın açıklaması tehdit içeren şu ifadelerle sona eriyordu:
“Ülkenin huzur ve güvenini korumak amacıyla yasaklanmış olan söz
konusu fiilleri işleme cesaretinde bulunarak mutlak sükûnete ihtiyaç duyulan şu zamanda kamuoyunu kışkırtanların, onları gözetlemek ve takip
etmekle görevli olan memurlar tarafından yakalandıklarında şiddetle
cezalandırılacakları bir kez daha beyan olunur”.
Basının ve özel haberleşmenin sansüre tabi tutulması Osmanlı hükümetine has bir uygulama değildi. Savaş halinin olağanüstü koşullarında,
Fransa ve ABD başta olmak üzere dünyanın en demokratik ülkelerinde
bile sansür vardı5. Bu bakımdan, hükümetin askerî sırların ifşa edilmesini
önlemeye yönelik bu tür tedbirleri basın çevrelerinden de destek bulmaktaydı. Dönemin önemli gazetecilerinden Yunus Nadi, asılsız haber yayanlara verilen cezaların az bile olduğunu ifade ettikten sonra ahaliyi hükümete yardımcı olmaya davet ederek bu tür insanların kulaklarından tutulup
zaptiyeye teslim edilmelerini istiyordu6.
Zaten katı bir sansüre tabi olan basın yayın organları bu baskı ve tehditler nedeniyle bağımsız kaynaklardan bilgi edinme olanaklarını da büsbütün yitirmiş bulunuyorlardı. Bu şartlar altında Karargâh-ı Umumî’den
yapılan resmi açıklamalar savaş haberleri için başvurulabilecek tek kaynak durumundaydı. Cephelerden gelen raporlar Karargâh-ı Umumî’de
değerlendirildikten sonra uygun görülen bilgiler, uygun görülen şekilde
bir basın bildirisiyle kamuoyuna açıklanıyordu. Böylece karargâhın süzgecinden geçen savaş haberleri duruma göre bazen birkaç gün, bazen bir
hafta, bazen de daha uzun bir gecikmenin ardından kamuoyuna ulaşabiliyordu. Gazeteler, haberlerini ve yorumlarını zorunlu olarak bu bildiriler
kapsamında hazırlıyorlardı. Gazeteler, farklı isimler altında yayınlanıyor
olsalar bile özellikle savaş haberleri açısından neredeyse aynı içeriğe sahip bulunuyorlardı. Bu yüzden çalışmamızın temel kaynağı durumunda
olan Turan gazetesi kapsamında yapılan bu inceleme, Osmanlı basınının
Kafkas Cephesi ve Sarıkamış Harekâtı’na bakış açısını ortaya koymak bakımından da önemlidir.
5

İttihat-Terakki’nin Sorgulanması ve Yargılanması (1918-1919) , 250, 284, 428, 448.

6

Yunus Nadi, “Yalan Haberlere Karşı”, Tasvir-i Efkâr, 11 Kânunuevvel 1330 (24 Aralık 1914).
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İlk defa 1912 yılında Selânik’te Rumeli adıyla çıkmaya başlayan ve kısa
bir süre Türkili ve Türk Dili isimlerini kullandıktan sonra yayın hayatına
İstanbul’da devam eden Turan gazetesi,7 isminden de anlaşılacağı üzere
Türkçü-Turancı bir yayın politikası takip ediyordu. Günlük, dört sayfa
halinde ve resimli olarak yayınlanan gazete, baskı kalitesi ve içeriği açısından Tanin, İkdam, Sabah ve Tasvir-i Efkâr gibi dönemin önde gelen
diğer gazetelerden hiç de geri kalır bir durumda değildi. Gazetenin sorumlu müdürü Nebizâde Ahmet Hamdi (Ülkümen) Bey Avrupa’da eğitim
görmüş önemli bir şahsiyetti.8. Yazar kadrosunda Ruşen Eşref (Ünaydın),
Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Hüseyin Ragıb (Baydur) ve Ağaoğlu
Ahmet gibi dönemin siyaset ve düşünce hayatının önemli isimleri vardı.
Başyazılar çoğunlukla Hüseyin Ragıb ve Ağaoğlu Ahmet tarafından kaleme alınıyordu.
Turan gazetesi, sadece sansürün etkisiyle değil gönüllü olarak da İttihat
ve Terakki Hükümeti’nin politikaları doğrultusunda yayın yapıyordu. Zira
gazetenin görüşleriyle hükümetin politikaları arasında bir uyum ve paralellik vardı. Balkan Savaşları’ndan sonra Türkçülük-Turancılık fikri hükümet
çevrelerince de benimsenerek ülkenin iç ve dış siyasetini yönlendiren en
güçlü akım haline gelmişti9. Gazetenin İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle organik bağları da vardı. Yazar kadrosunun önde gelen isimlerinden Ağaoğlu
Ahmet Bey, cemiyetin hem merkez-i umumi (genel merkez) üyesi, hem de
Afyonkarahisar mebusuydu10.

7

“Karilerimize”, Turan, 29 Teşrinievvel 1330 (11 Kasım 1914).

8

Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi görmüş olan Nebizâde Ahmed Hamdi Bey
(Serez, 1888-1969) Emile Durkheim ve Henri Louis Bergson gibi ünlü filozoflardan dersler
almıştır. 1911 yılında Selanik’te yayınlanan Yeni Felsefe Mecmuası’nın kurucuları arasında yer
almıştır. 1918-1919 yılları arasında Zaman gazetesinde başyazılar yazmış, 1920-1924 yıllarında
Anadolu’da Yenigün gazetesindeki yazılarıyla Türk Kurtuluş Savaşı’na destek olmuştur. Yazıları Yenises gazetesinde de yayınlanmıştır. 1920 Tarihinden itibaren Trabzon milletvekili olarak aralıksız altı dönem (22 yıl) TBMM’de görev yapmıştır. 1931 yılında, sonradan Yuca Ülkü
adını alacak alan İnkılâp eğitim kurumlarını açmıştır. Bkz., Nejdet Bilgi, “Millî Mücadele’nin
Başlarında İstanbul’da Yayınlanan Türk Dünyası Gazetesi”, Tarih İncelemeleri Dergisi, X, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları, 1995, 274; Güngör Görmüş, Trabzon Mebusu Nebizade Hamdi
Ülkümen, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, 2006.

9

İttihat ve Terakki’nin Türkçülük fikrini benimsemesi hakkında bkz. Erdal Aydoğan, İttihat ve
Terakki’nin Doğu Politikası (1908-1918), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2005, 49-55.

10 Aslen Azerbaycanlı olan Ağaoğlu Ahmet’in cemiyetle ilişkileri oldukça eskiydi. İttihatçıların
ileri gelenleriyle 1889’da eğitim görmek üzere gittiği Paris’te tanışmıştı. 1894’te memleketine
döndükten sonra Rusya Türklerinin haklarını savunan yazılar yayınladığı için Rus hükümetinin takibine uğrayınca 1909’da Türkiye’ye geldi. Türk Ocağı’nın kurulmasında ve bu kuruluşun
yayın organı olan Türk Yurdu dergisinin yayımlanmasında faal rol oynadı, İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin Türkçü-Turancı ideolojiyi benimsemesinde etkili oldu. Bkz. Fuat Süreyya Oral,
İmparatorluk Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet/Türk Basını, I, (Basım tarihi ve yeri yok), 256; Y.
Doğan Çetinkaya, “Orta Katman Aydınlar ve Türk Milliyetçiliğinin Kitleselleşmesi”, Modern
Türkiye’de Siyasal Düşünce/Milliyetçilik, IV, İstanbul: İletişim Yayınları, 2008, 91; Nuri Yüce,
“Ağaoğlu Ahmet”, DİA, I, 464-466.
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Gazete, hükümetin resmî görüşüne11 uygun olarak, iki ülke arasındaki savaşı Rusların başlattığını iddia ediyor, aslında Osmanlı donanmasının saldırısı üzerine gerçekleşen Karadeniz hadisesinin (29 Ekim 1914)12
Rusların saldırgan tutumu nedeniyle meydana geldiğini öne sürüyordu13.
Rusların, bu hadisenin hemen ardından (1 Kasım 1914) Kafkasya’da saldırıya geçmelerini bu görüşünü desteklemek için delil olarak gösteriyor,
uzun süreli bir hazırlık yapılmadan böyle bir harekâta girişilemeyeceğine göre Rusların önceden beri saldırı niyetinde olduklarını yazıyordu14.
Böylece Ruslara karşı yapılan savaşa bir nefs-i müdafaa anlamı yükleyerek Rusya Müslümanlarının Osmanlı saflarına geçmeleri için uygun ortam
hazırlamak istiyordu15.
Rus boyunduruğu altındaki Türk ve İslâm topluluklarının sorunlarını
yakından takip eden gazete, bu savaşı, 93 Harbi’nin rövanşı, Rus esareti
altındaki ırk ve din kardeşlerinin kurtuluş ümidi olarak görüyordu. Bu
yüzden Rusya’ya karşı resmen savaş ilân edildiğinde “Turan Yolunda…”
manşeti atarak, “böyle yekdil ve yekvücut olarak çalıştıkça düşmanlarımızdan intikam almaya, mazlum ve esir din ve kan kardeşlerimizi esaretten kurtarmaya muvaffak olacağımız şüphesizdir” ifadelerine yer vermişti. Gazete Ruslara karşı galip gelineceğinden o derece emin görünüyordu
ki Türk ordusunun ileri harekâtının kolayca takip edilebilmesi için sınır
bölgesini gösteren bir de harita yayımlamıştı16.
Daha savaşın ilk günlerinden itibaren Ruslarla mücadeleye böyle tarihsel ve ideolojik bir anlam yükleyen gazete, 13 Kasım 1914 tarihli nüshasını “Göğsümüzde Bir Mezar Taşı” manşetiyle yayınlamıştı. Manşetin
hemen altına ise Rusların 93 Harbi’nde ölen askerleri anısına Ayastafanos
(Yeşilköy)’ta inşa ettirmiş oldukları görkemli abidenin bir resmi yerleştirilmişti. Rus abidesinden nefretle söz ediliyor, bunun sadece korkunç bir
felâketi (93 Harbi’ni) hatırlatan bir abide değil, öldü zannedilen Türklük
için zalim Ruslar tarafından milletin ta kalbine saplanmış kocaman bir mezar taşı olduğu ifade ediliyordu. Gazete “Temenni ederiz ki hükümet Türk
gençlerine, her işte olduğu gibi, rehber olsun, bu kocaman mezar taşını,
yarın doğacak zafer güneşi görmesin”, sözleriyle hükümeti ve halkı abidenin yıkılması için açıkça tahrik ve teşvik ediyordu17.
11

Sultan Mehmet Reşat’ın Rus filosunu saldırgan ilan eden 29 Teşrinievvel 330 (11 Kasım 1914)
tarihli irade-i seniyyesininn tam metni için bkz. “Resmen Hal-i Harp İlânı”, Turan, 30 Teşrinievvel 1330 (12 Kasım 1914).

12

Karadeniz hadisesinin iç yüzü için bkz. Tuncay Öğün, “Türklerin ve Rusların Gözüyle 100’üncü
Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girişi”, History
Studies, Special Issue on Balkan Wars Volume 5/Issue 6 2013, 90-111.

13

“Türkiye-İtilâf-ı Müselles Muharebesi”, Turan, 30 Teşrinievvel 1330 (12 Kasım 1914).

14

Bkz. “Şark Hududundaki Vekayiin Hülâsası”, Turan, 31 Teşrinievvel 1330 (13 Kasım 1914).

15

“Türkiye-Rusya Harbinin Müsebbibi Kim?”, Turan, 25 Kânunuevvel 330 (7 Ocak 1915).

16

“Türkiye-İtilâf-ı Müselles Muharebesi”, Turan, 30 Teşrinievvel 1330 (12 Kasım 1914).

17

Turan, 31 Teşrinievvel 1330 (13 Kasım 1914).
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Abideyi kalabalık bir halk topluluğuna yıktırma düşüncesi, aslında hükümetin perde arkasından planlayıp organize ettiği bir operasyonuydu18.
14 Kasım 1914 günü görkemli bir törenle cihad-ı ekber ilan edilmesi kararlaştırılmıştı. Kutsal savaşın böyle bir organizasyon eşliğinde ilan edilmesi
hem halkın kin ve nefret duygularını tahrik edecek, hem de Ruslara gözdağı
verilmiş olacaktı. Ayastafanos’taki Rus abidesi, bu plan ve düşünce gereği
Turan gazetesinin de desteğiyle galeyana getirilen kalabalık bir halk kitlesi
tarafından 14 Kasım 1914 günü tahrip edildi. Abidenin, Tasvir-i Efkâr’da
yayınlanan fotoğrafı tahribatın ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyordu19.
Ayastefanos abidesinden sonra sıra Rusların yine 93 Harbi anısına
Kars’ta inşa ettirmiş oldukları zafer anıtına gelmişti. Gazetenin önemli yazarlarından Hüseyin Ragıp, “Kars’taki Boynu Bükük Hilâl” başlıklı yazısında bu konuyu şu etkileyici ifadelerle dile getirmişti20:
“Deli Petro’nun hain milleti Kars’ı aldıktan, Kars’ı çaldıktan sonra,
şehrin en mutena bir yerine, tıpkı Ayastafanos’taki gibi, büyük bir abide
kurmuştu. Fakat bunun buradakinden daha başka, göze batan nişaneleri vardı: Büyük abidenin ta yukarısına boynu bükük, yüzü solgun bir
Osmanlı bayrağı, senin al bayrağın çakılmıştı; bunun üstünde savlete
müheyya (saldırmaya hazır)bir yırtıcı kuş vardı ki, iri gagasıyla bayrağımızın nurlu necm ü hilâlini (ay yıldızını) didiklemek, parçalamak
üzere bulunuyordu. Ve işte kardeşim, Kars’ın senelerden beri elem ve
hicran inleyen kalbi bu yırtıcı şimal kuşunun didiklemeleri altında bitap
düşmüş bu bayrak, Kafkas dağlarının semalara yükselen tepelerinden,
geniş sırtlarından aşarak kulaklarımıza kadar gelen imdat nidalarıyla
seni, Türkleri ve İslâm ordusunu çağırıyor.”
Celâl Sahir (Erozan)’ın Türk Yurdu’ndan iktibas edilen Kafkas Türküsü
şiiri de yine bu heykelden bahsediyordu21:
Başında bir topuz gibi Moskof’un eli,
Bağrında bir hançer gibi Kars’ın heykeli,
Kaç muharrem geçti böyle sine döveli?
Görüldüğü gibi gazete, semboller üzerinden yaptığı bu tür yayınlarla
bir taraftan halkın vatanperverlik duygularını okşarken, diğer taraftan kin
18 Mütarekeden sonra Fransızların isteği üzerine dönemin Polis Müdir-i Umumisi Bedri Bey, Üsküdar Belediye Reisi Kadri Bey ve Duyun-ı Umumiye Heyet-i Tahririye Müdiri Bedri Bey ile
Osman Reis isminde bir şahıs hakkında, abidenin yıkılması için halkı tahrik ve teşvik ederek eşyalarını yağmalamak iddiasıyla inceleme başlatılmıştır. Bkz. BOA DH. İ UM, Dosya No: E-108,
Vesika No: 65, Dâhiliye Nezareti tezkiresi, 27 Haziran 1332 (10 Temmuz 1916); BOA, DH. EUM.
AYŞ, Dosya No: 17, Vesika No: 75, Müzekkere sureti, (tarihsiz).
19

“Abide Değil de Kale İmiş”, Tasvir-i Efkâr, 4 Teşrinisani 1330 (17 Kasım 1914).

20 Hüseyin Ragıp, “Kars’taki Boynu Bükük Hilâl”, Turan, 18 Teşrinisani 1330 (1 Aralık 1914)
21 Turan, 22 Kânunuevvel 330 (4 Ocak 1915). Çok arzu edilmesine rağmen o sırda ortadan kaldırılamayan bu anıt 1918 baharında Kars’ı ele geçiren Türk kuvvetleri tarafından yıkılacaktır. Bkz.
“Menhus Bir Hatıranın Refi Müyesser Odu”, Tasvir-i Efkâr, 28 Nisan 1334 (28 Nisan 1918).
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ve intikam duygularını kamçılayarak kamuoyunu savaşa hazırlama hususunda önemli bir görev ifa ediyordu. Bu sırada cepheden gelen haberler de işlerin iyi gittiğini, ilk Rus saldırısı karşısında geri çekilen Osmanlı
ordusunun toparlanarak karşı taarruza geçtiğini gösteriyordu. Osmanlı
karargâhının Köprüköy savaşlarından sonra yayımladığı 13 Kasım 1914
tarihli resmi bildiriye göre Kafkas cephesindeki durum özetle şöyleydi22:
Karadeniz’de yaptıkları baskının bir benzerini kara sınırlarımızda
da yapmak isteyen Ruslar, 1 Kasım’da savaş ilân etmeksizin beş koldan
Kafkasya’da sınırını geçtiler. Sınır birliklerimiz düşmana şiddetli darbeler vurarak ağır ağır geri çekildiler. Böylece gerideki birliklere vakit
kazandırarak gerekli önlemlerin alınmasını sağladılar. Bu direniş karşısında düşman sınırı geçtikten dört gün sonra ancak Köprüköy civarına
gelebildi.
Kazak süvarilerinin Köprüköy’deki saldırısı süvari tümenlerimizden
biri tarafından püskürtüldü. 5-6 Kasım’da düşman, harekâtını durdurdu ve siper kazmaya başladı. Bu sırada arkadan yetişen birlikler taarruz için gerekli hazırlıkları tamamladılar. 7 Kasım’da taarruz başladı.
Düşman Köprüköy’ün batısında hazırlamış olduğu kuvvetli bir mevzide
direnişe geçti. 8 Kasım öğleden sonra düşman mevzii ele geçirildi.
Çekilen düşman Köprüköy civarında daha kuvvetli diğer bir mevzie
yerleşti ve yardım kuvveti almaya başladı. 9 Kasım’da bir Rus tümeniyle
bütün I. Kafkas Kolordusu karşımızdaydı. 11 Kasım sabahı düşman mevziine karşı taarruza başlandı. Çoğu yerde süngü hücumu ile yapılan kanlı
muharebelerin ardından 12 Kasım’da kesin sonuç alındı. Rus kolordusu
bozgun halinde firar etti. Yılmaz ve yorulmaz birliklerimiz düşmanı takibe başladı. Dağlık ve engebeli arazide beş gün aralıksız devem eden çarpışmalara rağmen birliklerimizin morali yüksektir.
Cephenin merkez bölgesindeki asli kuvvetlerin Köprüköy’de kazandığı
bu zafer kamuoyunda büyük bir memnuniyet ve sevinç yaratmıştı. Aynı
günlerde cephenin kuzey ve güney kanatlarından da galibiyet haberleri
gelmeye başlayınca zafer sevinci adeta bir coşku seli halini almıştı.
Kuzey kanadından gelen haberlere göre Türk birlikleri, Trabzon vilayeti sınırlarındaki Rus karakollarını bir gece baskını ile ele geçirip Çoruh
vadisinden Batum’a doğru ilerlemeye başlamışlardı23. Ağır kayıplara uğradıktan sonra perişan bir halde Batum’a doğru kaçmaya başlayan Rus kuvvetlerinden yüzün üzerinde esir, bir sancak, dört top, bir otomobil, birçok
hayvan ve bol miktarda erzak ele geçirilmişti24. Turan gazetesi Çoruh vadisindeki bu harekâtı “Batum’a Doğru Zafer Hatveleri (Adımları)” manşetiyle duyurmuş, elde edilen başarıları zihinlere kazımak istercesine bir
22

“Şark Hududundaki Vekayiin Hülâsası”, Turan, 31 Teşrinievvel 1330 (13 Kasım 1914).

23

“Son Haberler Batum’a Doğru”, Turan, 31 Teşrinievvel 1330 (13 Kasım 1914).

24

“Kafkasya’da Yeni Muvaffakiyetlerimiz”, Turan, 6 Teşrinisani 1330 (19 Kasım 1914).
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Osmanlı süvarisini elde kılıç Rus askerini kovalarken resmetmişti25.
Gelen haberlere göre Türk birliklerinin ileri harekâtı karşısında
Batum’un Rus ahalisi panik içerisinde şehri boşaltmaya başlamış, hükümet daireleri ve banka şubeleri paralarını kurtarma gayretine düşmüşlerdi. Türklerin eline geçmesinden korkulduğu için Batum’daki petrol stokları
daha güvenli olduğu düşünülen yerlere nakledilmişti26. Rus topraklarında
büyük bir korku ve panik yaratan bu kuvvetler aslında Teşkilât-ı Mahsusa
önderleri tarafından organize edilmiş birkaç bin gönüllü çeteci ile az sayıdaki sınır birliklerinden ibarettiler27.
İran Azerbaycan’ındaki güney kanadında da galibiyet haberleri geliyordu. Kotur’da sınırı geçmeye yeltenen Rus kuvvetleri yenilgiye uğratılmış,
İran topraklarında işgal altında bulundurdukları dokuz nokta ele geçirilmişti28. Rus işgali altındaki İran topraklarında ilerlemeye başlayan Türk
kuvvetleri, Kotur galibiyetinden iki gün sonra Salmas’ta da kuvvetli bir
Rus müfrezesini yenilgiye uğratmışlardı. Ruslar bu savaşta iki subay ve yüz
askerlerini kaybetmişlerdi29. İran topraklarındaki harekât, Enver Paşa’nın
amcası Halil Bey (Kut)’in seferi kuvvetleriyle birlikte hareket eden gönüllü Kürt aşiretleri tarafından icra ediliyordu30. Elde edilen bu galibiyetler
üzerine o zamana kadar Ruslarla birlikte hareket eden kuzey İran’ın silahlı
Kürt aşiretleri de Osmanlı saflarına geçerek vaziyeti büsbütün Türkler lehine çevirmişlerdi31.
Kafkas cephesindeki savaşın asıl ağırlık merkezi büyük kuvvetlerin
toplanmış olduğu Aras vadisinde bulunduğundan, daha çok Teşkilât-ı
Mahsusa’nın organize ettiği çeteler ya da aşiret kuvvetlerince icra edilmekte olan kanatlardaki bu faaliyetler, aslında askerî açıdan savaşın kaderini
etkiyebilecek derecede bir öneme sahip değildi. Kanat hareketlerinin amacı Rus topraklarındaki Türk ve İslâm topluluklarını harekete geçirerek Çar
25

Turan, 3 Teşrinisani 1330 (16 Kasım 1914).

26

“Batum’da”, Turan, 2 Teşrinisani 1330 (15 Kasım 1914).

27

Bahaeddin Şakir, Yakup Cemil ve Rıza Bey tarafından organize edilen çeteler 4.000-4.500
kişilik bir mevcuda sahiptiler. Sınır birlikleri ise Melo Hudut Taburu’nun 400 askerinden ibarettiler. 6 Aralık 1914’te bu birliklere İstanbul’dan sevk edilen iki tabur daha ilave edilecek ve
oluşturulan müfreze Alman Topçu Yarbayı Stange Bey komutasına verilecekti. Bkz. Hatice Yalçın, Harp Ceridesi (I.Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi), Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008. 49, 59, 236.

28

“Kafkasya’da Yeni Muvaffakiyetlerimiz”, Turan, 1 Teşrinisani 1330 (14 Kasım 1914); “Azerbaycan Hududu”, Turan, 4 Teşrinisani 1330 (17 Kasım 1914). 1907 tarihinde İngiltere ile bir
anlaşma imzalayarak İran’ı taksim eden Ruslar, ülkenin Osmanlı topraklarıyla komşu olan kuzey kesimlerini ele geçirmişlerdi. Bkz. “İran’ın Vaziyeti”, Turan, 3 Teşrinisani 1330 (16 Kasım
1914).

29

“Kafkasya’da Yeni Muvaffakiyetlerimiz”, Turan, 6 Teşrinisani 1330 (19 Kasım 1914).

30

Gönüllü Kürt aşiretleri Teşkilât-ı Mahsusa önderlerinden Ömer Naci ve İbrahim Fevzi Bey
tarafından sevk ve idare edilmekteydiler. Bkz. Barış Metin, “Birinci Dünya Savaşı’nda İran
Coğrafyasında Etnik, Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2007, 72; E. Aydoğan, 95-97.

31

“Azerbaycan’daki Aşiretler”, Turan, 4 Kânunuevvel 1330 (17 Aralık 1914).
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hükümetine karşı bir halk isyanı başlatmaktı32. Bu yüzden Turan gazetesi
de hemen her gün Kafkasya’da veya İran’da elde edilen yeni bir galibiyetten söz ederek Rusların her tarafta yenilgiye uğradıkları imajı uyandırarak
Rusya Müslümanlarını harekete geçmeye teşvik ediyordu.
Gazetenin yazdıklarına bakılacak olursa sınırı geçen Türk birliklerinin
Rus topraklarında ilerlemeye başlaması üzerine Turan ideali ete kemiğe bürünmeye başlamıştı. Yine gazetenin yazdığına göre Ağaoğlu Ahmet
Bey, Türk Ocağı’nda verdiği bir konferansta, aslen Türk memleketi olan
Kafkasya’nın hiçbir zaman Türksüz kalmadığını söylemiş, oradaki on
bir milyon nüfusun yedi milyonunun İslâm ve bunların beş milyonunun Türk olduğunu ifade etmişti. Bakü’de başlayan millî uyanışın, bütün
Azerbaycan’a, Taşkent’e, Semerkant’a ve Rusya’nın her tarafına yayılmakta olduğunu belirterek karşısında daha önce orada bıraktığı kardeşlerini
bulacak olan Osmanlı ordusunun kendisini kesinlikle yabancı bir ülkede
hissetmeyeceğini dile getirmişti33.
Başka bir yazıda da benzer görüşlere yer verilmişti. Kafkasya, Buhara,
Hive, Türkistan, Kırım ve Kuzey Rusya’nın İslâmlarla dolu olduğu ifade
edilerek; miktarı milyonlara baliğ olan bu din ve kan kardeşlerimiz, Rus
esaretinden, Rus zulüm ve tahakkümünden kurtulmak için fırsat bekliyorlar. Osmanlı ordusunun Kafkasya’dan ilerlemeye başlaması onlarda
senelerden beri hülyasıyla yaşadıkları saadetin tahakkuku ümitlerini tezyit etmiş ve bütün nazarları yeni bir şafağa intizaren huduttaki ufuklara
çevirmiştir denilmişti34.
Sarıkamış Harekâtı’nın başlamasından sadece birkaç hafta önce kamuoyunda beklentiler bu derece yükselmiş bulunuyordu. Rusya gibi büyük
bir düşmana karşı cephenin birçok noktasında elde edilen galibiyetler,
93 Harbi’nden beri hâkim olan Moskof korkusunu bir anda silip atmıştı.
Herkes Kafkasya’dan gelecek nihai zafer haberine kulak kesilmiş gibiydi.
Bir yenilgiye, hele hele Sarıkamış bozgunu gibi ağır bir mağlubiyete ihtimal dahi verilmiyordu. Kışın yaklaşmasıyla birlikte cephedeki çarpışmaların şiddetini kaybetmesine paralel olarak kamuoyunun heyecanı bir miktar yatışmış ise de hayallerin gerçekleşmesi için baharın gelmesi beklenir
olmuştu.
Köprüköy’den çekilmeye mecbur edilen Rus kuvvetleri, Azap-ZazakHoşab hattındaki tahkim edilmiş tepelerde yeniden kuvvetli bir direni-

32

Teşkilât-ı Mahsusa’nın Kafkasya ve İran’daki bu tür faaliyetleri için bkz. Vahdet Keleşyılmaz,
“Kafkas Harekâtının Perde Arkası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XVI/47, Temmuz
2000, 277-304.

33

Konferansın geniş özeti için bkz. “Kafkas Türkleri/Türklerin Mukadderatı-Dünkü HayatlarıBugünkü Hayatları-Her Şey Hazır-Bizi Bekliyorlar”, Turan, 31 Teşrinievvel 1330 (13 Kasım
1914).

34

“Âlem-i İslâm”, Turan, 2 Teşrinisani 1330 (15 Kasım 1914).
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şe geçerek Türk taarruzunu durdurmayı başarmışlardı35. Yeni muharebe
alanı, yüksekliği 1.600 ilâ 2.500 metre arasında değişen bir dağ silsilesi
üzerinde bulunuyordu. Burada kış aylarında hava sıcaklığının -40 °C’nin
altına kadar düştüğü, yoğun kar ve sisin her türlü harekâtı adeta imkânsız
hale getireceği çok iyi biliniyordu. Karargâhtan yapılan açıklamalar da
harekâtın keşif amaçlı faaliyetlerle sınırlandırıldığını gösteriyordu36. Bu
yüzden Turan gazetesi 7 Aralık 1914 tarihli nüshasıyla şiddetli kış nedeniyle harekâta ara verildiğini açıklamıştı37:
Rus Çarı da savaşa ara verildiğine inanmış olmalı ki Sarıkamış
Harekâtı’nın başlamasından kısa bir süre önce Kafkasya’ya giderek cepheyi teftiş etmişti. Turan gazetesine göre Çar, Kafkas Türklerinin gönlünü
almak ve Osmanlılarla işbirliği yapmalarına engel olmak için bu seyahate
çıkmış, fakat amacına ulaşmaya muvaffak olamamıştı. Gazete Çar’ın bu
seyahati sırasında Tiflis, Bakü ve Derbent dolaylarında binlerce Türk’ün
tutuklandığından bahsederek şöyle diyordu38:
“Artık oradaki kardeşlerimiz ne tatlı sözlerle aldanacak kadar gafil, ne
de Çar’ın ve Rusya’nın maksadına nüfuz edemeyecek kadar cahildirler.
Bu sebeple Kafkas ziyareti esnasında Çar’ın sırf Türkleri iğfal maksadıyla Tiflis’te Ömer ve Ali camilerini ziyaret ederek 2.000 ruble bırakmasını
da bî-faide (faydasız) bulur ve kardeşlerimizin her vakit bizi beklemekte
olduklarını temin edebiliriz.”
Savaşa ara verildiği düşüncesiyle cephenin her iki tarafına da bir rehavet havası çökmüşken, beklenmedik bir anda Kafkas cephesinden şaşırtıcı
haberler gelmeye başladı. 22 Aralık 1914 günü geç saatlerde düşmanın baskına uğratıldığı açıklandı39:
“Dün geç vakit karargâh-ı umumiden tebliğ edilmiştir:
Kafkasya’daki ordumuzun cephesinde kıtaatımız Alagöz, Arhi (?)
köyleri [Köprüköy’ün 30 kilometre kadar şarkında] civarındaki düşman
mevziine karşı bir gece taarruzu icra etmiştir. Düşman baskına uğramış
ve birçok telefat ve esir bırakarak mevziini tahliye etmiştir.”
Karargâhın bu açıklaması daha sonra anlaşılacağı üzere aslında
Sarıkamış Harekâtı’nın başladığını duyuruyordu. Harekât planına göre
Osmanlı ordusu bir kolordu ve bir süvari tümeniyle cepheden taarruz edip
düşmanı oyalarken, diğer iki kolordusuyla sol kanattaki yüksek dağlar üzerinden Sarıkamış istikametinde ilerleyerek Aras vadisindeki düşman kuv35

“Kafkasya’da Yeni Muvaffakiyetlerimiz”, Turan, 6 Teşrinisani 1330 (19 Kasım 1914).

36

“Türkiye-İtilâf-ı Müselles Muharebesi/Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 16 Teşrinisani 1330 (29
Kasım 1914).

37

“Türkiye-İtilâf-ı Müselles Muharebesi/Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 24 Teşrinisani 1330 (7
Aralık 1914).

38 “Kafkasya’daki Kardeşlerimiz”, Turan, 9 Kânunuevvel 330 (22 Aralık 1914).
39

“Tebliğ-i Resmî”, Turan, 10 Kânunuevvel 330 (23 Aralık 1914).
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vetlerini kuşatma altına alacaktı40. Kuşatma kollarının harekâtını gizlemek
için karargâhın bildirisinde sadece cepheden yapılan taarruza değinildiğinden harekâtın amacı ve kapsamı tam olarak anlaşılamadığından gazete
bu açıklamayı önemsiz bir haber gibi ikinci sayfasında yorumsuz olarak
yayınlamıştı.
Harekât olgunlaşıp kuşatma kolunun öncü birlikleri Sarıkamış önlerine
kadar ulaşmaya başlayınca ikinci bir bildiriyle kuşatma kolunun faaliyetleri hakkında da kamuoyuna bilgi verildi41:
“11 Kânunuevvel (24 Aralık 1914) tarihiyle Karargâh-ı Umumi’den
tebliğ olunmuştur:
Kafkasya cephesinde kıtaatımız İd (Narman) ve Oltu mevkileri arasında kati bir muzafferiyet kazanmıştır. Muharebe el‘an devam etmekte,
mütemadiyen yeni muvaffakiyetler tetevvüc eylemektedir. Şimdiye kadar altı top zapt ettik, içlerinde biri miralay olmak üzere binden fazla esir
aldık ve birçok cephane ve teçhizat iğtinam eyledik.“
Bu haber öncekinin aksine derhal büyük bir ilgi ve heyecan yarattı.
Alınan esir sayısı kazanılan zaferin hiçte sıradan olmadığını gösteriyordu.
Bu yüzden gazetenin o günkü başyazısına “Oltu Muvaffakiyeti” başlığı atılmıştı. Yazının tonu kendinden emin ve düşmanı aşağılar tarzdaydı. Eski
defterler karıştırılarak Rus Çar’ının karısını Baltacı’nın çadırına gönderdiğinden bile söz ediliyordu. Oltu galibiyeti ise şu coşkulu ifadelerle dile
getiriliyordu42:
“Oltu’da galip gelenler otuz sene evvel mağlup olan Türklerin
evlâtlarıdır. Görüyoruz ki eski mağlubiyetler, fena hatıralar, fakr ü sefalet Türklerin cesaretini kırmamış. Bilakis düşman teması, düşman tahkiri, düşman tazyiki onu yükseltmiş, diriltmiş. Yaralı aslanın atılışı daha
dehşetli olur. Siz, Moskoflar, devam edin. Türkleri dövün, kesin, vurun ki
kardeşlerimize ne kadar çok zulüm ederseniz, biz onların imdadına o kadar çabuk yetişiriz, onlar bizim ilerlememize o kadar çok gayret ederler.
Siz, durmayın; vurun, kesin, yakın!”
Elde edilen galibiyet, Almanların, Lehistan’da, Ruslara karşı kazanmış oldukları büyük zaferlerle43 mukayese ediliyor, Kafkas cephesinde,
Lehistan’da olduğu gibi sayıları milyonlarla ifade edilen büyük ordular
bulunmadığından, alınan 1.000 esirin önemli bir rakam olduğu ifade edi40

Harekât emrinin tam metni için bkz. Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Kafkas Cephesi
3’ncü Ordu Harekâtı, I, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1993, 371-372.

41

“Tebliğ-i Resmî”, Turan, 11 Kânunuevvel 330 (24 Aralık 1914).

42

R(e) S(at), “Oltu Muvaffakiyeti” , Turan, 12 Kânunuevvel 330 (25 Aralık 1914).

43

Lehistan’da Alman orduları, Ruslara ardı ardınca ağır darbeler indirerek büyük kayıplar verdirmiş, yüz binlerce Rus askerini esir almışlardı. Bkz. “Vaziyet-i Harbiye”, Sabah, 11 Teşrinisani 1330 (24 Kasım 1914); “Müşir Hindenburg’a Selâm”, Tanin, 17 Teşrinisani 1330 (30
Kasım 1914); “Avrupa Harbi/Vaziyet-i Harbiye”, Turan, 4 Teşrinisani 1330 (17 Kasım 1914);
“Rus Esirleri 60.000”, Turan, 16 Teşrinisani 1330 (29 Kasım 1914).
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liyordu. Lehistan’daki gibi büyük yardım kuvvetleri alma imkânları bulunmadığından, Oltu’da mağlup olan Rusların direniş gösteremeden çekilmeye mecbur olacakları iddia ediliyordu44.
Karargâhın 25 Aralık 1914 tarihli yeni açıklaması harekâtın başarıyla
devam ettiğini gösteriyordu45:
İd civarında bulunan Rus kıtaatı hudut kıtaatımız tarafından hududun öbür tarafına itilmiştir. Ruslar ordu-yı asliyemizin taarruzu karşısında Azab, Kalender, Ardaş civarındaki mevzilerinden firar suretinde
geri çekilmiştir.”
Bu açıklamalar üzerine gazetesinin askerî uzmanı tarafından yapılan
değerlendirme ise özetle şöyleydi46:
Sol cenah, Oltu-İd arasında elde ettiği galibiyet üzerine düşmanı takip
ederek sınırın diğer tarafına atmış, böylece Rusların merkezini de tehdit
etmeye başlamıştır. Tehlikeyi hisseden Rus ordusu, zaten taarruza geçmiş olan merkez kuvvetlerimizin şiddetli hücumları karşısında aylardan
beri tahkim ve takviye etmiş olduğu mevzilerini terk ederek derhal geri
çekilmiştir. Nerede yeni mevzi aldıkları henüz belli değilse de ricatın firar
şeklinde gerçekleştiğine bakılırsa dikiş tutturamayacaklarına hükmedilebilir. Aynı zamanda sağ cenahtaki mevzilerinden de çıkarılmışlardır
Aylardan beri muhafaza etmekte oldukları mevzileri terk ederek geri çekilmeleri, ordumuz için cidden büyük bir başarı ve askerî harekâtın geleceği için iyiye sayılacak bir işarettir.
Görüldüğü gibi Türk ordusunun büyük bir başarı kazandığına inanılıyor, mevzilerinden çıkarılan Rus kuvvetlerinin bozgun halinde ricat etmekte oldukları sanılıyordu. Oysa ricat ettiği sanılan sağ kanattaki Rus
birlikleri Türk kuşatma kollarına karşı Sarıkamış’ı takviye etmek üzere çekiliyorlardı47. Buna karşılık Türk birliklerinin 25 Aralık akşamı Sarıkamış’a
yaptıkları gece taarruzu ise başarısız olmuş, Sarıkamış civarındaki dağlarda gecelemek zorunda kalan Türk birlikleri, açlık ve şiddetli soğuklar yüzünden ağır kayıplar vermeye başlamışlardı48.
Birlikler sınır ötesine geçtikleri için haber akışı da eskisi kadar kolay
sağlanamıyordu. Daha önce kamuoyuna her gün düzenli olarak bilgi verildiği halde şimdi resmî açıklamalar iki-üç günde bir yapılıyordu. Üstelik
cephedeki gelişmelerin çok genel ifadelerle geçiştirildiği de dikkatlerden
44

“Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 12 Kânunuevvel 330 (25 Aralık 1914).

45

“Son Haberler/Muzafferiyetimize Ait Tafsilat”, Turan, 12 Kânunuevvel 330 (25 Aralık 1914).

46

“Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 13 Kânunuevvel 330 (26 Aralık 1914).

47 .Maslofski, Umumî Harpte Kafkas Cephesi Eserinin Tenkidi, Çev. Nazmî, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1935, 99.
48 Nikolski, Bir Rus Generalinin Anlatımıyla Sarıkamış Harekâtı (12-24 Aralık 1914), çev. Nazmi, ed. Ersan Güngör, İstanbul: Kariyer Yayıncılık, 2010, 42-43; Köprülü Şerif, Sarıkamış İhata Manevrası ve Meydan Muharebesi, İstanbul: Necm-i İstikbal matbaası, 1338, 162.
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kaçmıyordu. Karargâhın 27 Aralık 1914 tarihli oldukça uzun bildirisinde
Kafkas cephesine en son satırda “Kafkasya’da Ordumuz ileri yürüyüşüne muzafferane devam ediyor” şeklinde tek cümleyle temas edilmişti49.
29 Aralık’ta ise “Kafkas ordusundan bugün alınan malumatta düşmanın
takip edilerek birçok esir alındığı ve kıtaatımızın silâh, cephane ve sair
levazım-ı harbiye iğtinam ettiği bildirilmektedir” deniyordu50.
Karargâhın bu tavrı karşısında harekâtın akıbetinden endişe edilir
olmuştu. Turan gazetesi, kamuoyunun diken üstünde olduğu bu günlerde, okuyucularını teskin etmek için elinden gelen gayreti gösteriyordu.
Harekâtın kar ve soğuklar nedeniyle süratle icra edilemediğini belirtiyor51,
arazinin sarplığı yüzünden her bir adımın bin müşkülâtla atılabildiğine
dikkat çekiyor52, tabii şartlar nedeniyle meydana gelen bu bir iki günlük
gecikmenin uzun sürmeyeceğini belirterek yüreklere su serpmeye çalışıyordu53. Kamuoyunun hassasiyetini dikkate alan karargâh da 1 Ocak 1915
günü bir açıklama yaparak kaygıları gidermeye çalışmıştı54:
Kafkasya’da ordu-yı asliyemizin harekâtı muvaffakiyetle ilerlemektedir. Telgraf ittisâlâtı (bağlantısı) kıtaatımızın ileri yürüyüşünü takip edemediği cihetle Karargâh-ı Umumi şimdilik harekâtın teferruatına dair
malumat alamamıştır.
Bu açıklamanın da kaygıları gidermeye yetmediği anlaşılıyordu. İleri
yürüyen birliklerden haber alınamadığı halde harekâtın başarıyla devam
ettiği nasıl bilinebilirdi. Tam da bu gergin bekleyiş esnasında Ardahan’ın
Çoruh vadisinden ilerleyen Türk birliklerince 29 Aralık’ta ele geçirildiğinin haber alınması55 ülkeyi yeniden bayram yerine çevirdi. Sansür kuralları gereği resmen tebliğ edilmediği sürece askeri harekât hakkında bilgi
verilmesi kesinlikle yasak olduğu halde Turan gazetesi resmî açıklamayı
beklemeden Ardahan’ın zaptını “Ardahan Alındı”, Yine Zafer” gibi çarpıcı
başlıklarla duyurdu56. Ardahan’ın zaptıyla Kars etrafında toplanmak isteyen Rus kuvvetlerinin tehdit altına alındığı ve böylece daha kolay hareket
etme imkânına kavuşan merkezdeki aslî Türk kuvvetlerinin Sarıkamış’ı da
geçip Kars önlerine kadar ilerleyecekleri yazdı57. Birkaç gün önceki tedirginlikten eser dahi kalmamış, Turan hülyalarını yeniden depreştirmişti58:
49

“Tebliğ-i Resmî”, Turan, 14 Kânunuevvel 330 (27 Aralık 1914).

50 Tebliğ-i Resmi Turan, 16 Kânunuevvel 330 (29 Aralık 1914).
51

“Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 15 Kânunuevvel 330 (28 Aralık 1914).

52

“Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 17 Kânunuevvel 330 (30 Aralık 1914).

53

“Vaziyet-i Umumiye”,Turan, 18 Kânunuevvel 330 (31 Aralık 1914).

54

“Tebliğ-i Resmî”, Turan, 19 Kânunuevvel 330 (1 Ocak 1915).

55

“Kafkasya’daki Askerî Muvaffakiyetlerimizin Tafsilatı”, Turan, 21 Kânunuevvel 330 (3 Ocak
1915).

56

Turan, 20 Kânunuevvel 330 (2 Ocak 1915).

57

“Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 20 Kânunuevvel 330 (2 Ocak 1915).

58

“Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 21 Kânunuevvel 330 (3 Ocak 1915).
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“Hususiyle unutmamalıdır ki ordumuz, bugün senelerden beri Moskof
zulmü altında yaşayan kan ve din kardeşlerimizi tahlise (kurtarmaya)
başlamıştır… Bize Turan yolunu açan kahraman ordumuza gönülden
binlerce selâm…”
Bununla da yetinilmiyor zalim Moskof’un asırlık günah defterleri açılarak intikam isteniyordu59:
“Halaskâr ordu! Kanın pahasına kazandığın muzafferiyet tebşîrâtıyla
(müjdeleriyle) beraber bizim uzaktan işittiğimiz bu faciaları sen gözünle
gördün, bu faciaların kurbanı olan kardeşlerinin gönül yakıcı, yaralayıcı feryatlarını kendi kulaklarınla işittin ve bittabi hüküm ve kararını
verdin; fakat duyduğumuz acılar bizi de söyletiyor, biraz da beri tarafı dinle bir kelimede toplanan ricalarımıza, istirhamlarımıza kulak ver:
İntikam…”
Oysa ülkeyi sevince boğan Ardahan zaferinin ömrü çok kısa olmuş,
Ardahan’da sadece dört gün kalabilen Türk birlikleri, 3 Ocak’ta şehri terk
ederek Şavşat istikametinde çekilmek zorunda kalmışlardı60. Ancak bu haber henüz kamuoyuna ulaşmadığından zafer coşkusu tüm hızıyla devam
ediyordu. Üstelik karargâhtan 3 Ocak’ta yapılan yeni bir açıklama ile merkezdeki aslî kuvvetlerin de Sarıkamış’ta kesin bir zafer kazandıkları müjdelenmişti61:
Kafkasya ordusu kumandanlığından bugün gelen malumata nazaran
kıtaatımız muzafferane ileri harekâtına devam etmektedir. Ordumuzdan
bir kısım kuvvet Sarıkamış’a kadar ilerleyerek burada mu‘annidâne
muharebâtı müteakip bir muvaffakiyet-i kâmile kazanmıştır.
Mah-ı halin on ikisinden (25 Aralık) itibaren kıtaatımız Ruslardan
2.000’i mütecaviz esir alarak sekiz top, 13 makineli tüfek, birçok esliha ve
azim miktarda cephane ve her türlü malzeme-i harbiye iğtinam eylemiş
ve keza hayli erzak elimize geçmiştir. Sarıkamış ile Kars arasında tekmil
muhteviyatıyla iki dolu askerî tren zapt olunmuş ve Sarıkamış-Kars demiryolu tahrip edilmiştir. Daha şimalde icra-yı hareket eden kıtaatımız
yeni bir muvaffakiyet iktisabıyla kesp-i temeyyüz etmiştir. Tavuskert’ten
Rus arazisi dâhiline ilerleyen bir kol bir Rus taburunu bir boğazda mühellak bir ateş altına almıştır. Düşman taburu 200 maktul, 400 esir vermiş ve mütebaki kısmı darmadağınık olmuştur.”
Sarıkamış zaferi de tıpkı Ardahan’daki gibi aldatıcıydı. Biri Soğanlı, diğeri Allahuekber Dağları’ndan ilerleyen iki Türk kolordusunun 28 Aralık’ta
Sarıkamış önlerinde birleşmesiyle harekât planı sadece teorik olarak gerçekleşmişti. Aşırı soğuklar, açlık ve cebri yürüyüşler nedeniyle ağır zayiata
59

“Ardahan Alındı”, Turan, 21 Kânunuevvel 330 (3 Ocak 1915).

60 H. Yalçın, 107.
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Bkz. “Sarıkamış Muzafferiyeti - 2.400 Esir”, Sabah, 22 Kânunuevvel 1330 (4 Ocak 1915); “Büyük Zafer”, Tanin, 22 Kânunuevvel 1330 (4 Ocak 1915).
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uğrayan birlikler, 4 Ocak’tan itibaren Sarıkamış önlerinden çekilmek zorunda kalmışlardı62. Yani Sarıkamış Zaferi ilan edildiğinde aslında Türk
ordusunun yenilgisi kesinleşmiş bulunuyordu.
İstanbul basını bu durumun farkında olamadığından sözde Sarıkamış
Zaferini de büyük bir sevinçle karşıladı. Sabah gazetesi “Sarıkamış’ta Azim
Bir Muvaffakıyet Kazandık”63, Tanin gazetesi “Büyük Zafer”64 Tasvir-i
Efkâr “Sarıkamış da Eyâdî-i Osmaniyânda” (Sarıkamış da Osmanlıların
Elinde) diye manşet attı65. “Yine Zafer” başlığını tercih eden Turan gazetesi ise bu zaferin öncekilerle kıyas kabul etmeyecek derecede büyük bir başarı olduğunu ve bu sayede Türk ordusunun Bakü yolunu tutarak Osmanlı
sancağını bütün Kafkasya’da dalgalandıracağını yazdı. Alınan esir sayısına
dikkat çekerek yüzde on beşi esir edilen Rus ordusunun ricat değil firar,
mağlup değil münhezim olduğunu öne sürdü66. Sözde zafer için teorik bir
altyapı oluşturma gayreti de vardı67:
Oltu’nun zaptı ile yandan bir darbe yiyen düşmanın zaten Sarıkamış’ta
kalması imkânsızdı. Özellikle Ardahan’ın alınması, Rusları mümkün olduğu kadar süratle Kars’a çekilmeye mecbur etmişti. Alınan esirler, ele
geçirilen mühimmat ve zapt edilen iki tren Rusların arkadan çevrilme
tehlikesini atlatmak için ne kadar süratle Kars’a doğru firar ettiklerini
göstermeye kâfidir. Şimdi Ruslar Sarıkamış, Oltu ve Ardahan arasında
bir yarım daire şeklinde birleşen kuvvetlerimiz karşısında Kars’ı istinat
merkezi kabul ederek yeni bir savunma hattı oluşturmaya teşebbüs etmek zorundadırlar. Mamafih ordumuzun büyük bir süratle ilerlemesi
durumunda Kars’ı müdafaa edecek ufak bir kuvvet bırakarak çekilmeye
devam etmeleri de kuvvetli bir ihtimaldir.
Zafer haberleri sadece İstanbul’da değil ülkenin her yanında büyük bir
memnuniyet ve heyecan yaratmıştı. Sevinç gösterileri düzenleniyor, memleketin dört bir yanından gazetelere tebrik telgrafları yağıyordu. Öyle ki
Tanin gazetesi yer darlığı nedeniyle bu telgrafları yayınlayamadığını açıklamak zorunda kalmıştı68. Turan gazetesi ise Konya ve Kudüs’ten gönderilmiş iki tebrik telgrafına yer vermişti. Kudüs’ten gelen şu telgraf zafer
sevincinin ne kadar coşkulu olduğunu gösteriyordu69:
62 Köprülü Şerif, 192-193; Arif Baytın, İlk Dünya Harbi’nde Kafkas Cephesi/Sessiz Ölüm Sarıkamış Günlüğü, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2007, 161-162
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Sabah, 22 Kânunuevvel 1330 (4 Ocak 1915).

64

Tanin, 22 Kânunuevvel 1330 (4 Ocak 1915).
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Tasvir-i Efkâr, 22 Kânunuevvel 1330 (4 Ocak 1915).

66 Turan, 22 Kânunuevvel 330 (4 Ocak 1915).
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“Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 22 Kânunuevvel 330 (4 Ocak 1915).

68 “Vilayatda Şevk ve Sürur”, Tanin, 24 Kânunuevvel 1330 (6 Ocak 1915).
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“Vilayâtda Sürûr” Turan, 23 Kânunuevvel 330 (5 Ocak 1915); Zor ve Adana’dan gönderilen
benzer telgrafları için bkz. “Ordumuzun Muzafferiyatı-Vilayatta Şevk ve Meserret”, Tanin, 23
Kânunuevvel 1330 (5 Ocak 1915).
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Kudüs 22 Kânunuevvel (5 Ocak) –Kahraman ordumuzun Kafkasya’da
kazandığı kesin zaferi müjdeleyen telgraflar memleketimizde büyük bir
sevinç ve memnuniyet yaratmıştır. Yöre halkı olağanüstü sevinç gösterilerinde bulunmuş, tekke ve zaviyeler sancaklarla donatılmıştır. Aralarında
ulema ve eşrafın da bulunduğu binlerce kişi mektep öğrencileriyle birlikte
hükümet konağı, kumandanlık, belediye dairesi, Almanya ve Avusturya
konsoloslukları önünde sevinç gösterilerinde bulunmuşlardır. Askerî ve
mülkî görevliler Müslüman ahali ile birlikte kahraman ordumuzun muzaffer ve muvaffak olması için dua etmişlerdir. Kudüslülerin bu vesileyle
ortaya koydukları vatanperverlik tarif edilemez derecededir.
Kafkasya’da elde edilen galibiyetlerin, müttefikler tarafından da önemsendiğini göstermek için Almanya ve Avusturya basınından alıntılar yapılmıştı. Viyana’da çıkan Viz Allgemeine Zeitung’dan nakledilen bir yazıda
savunmada kalmayarak, taarruza geçen Türkleri herkesin takdir ettiği
ifade ediliyordu. Berlin’in Deutsche Tageszeitung gazetesinden alınan yazı
ise Ardahan’ın zaptından övgü ile söz ediliyordu70:
“Ardahan’ın muzaffer ve kahraman Türk ordusu tarafından zaptını,
Almanya büyük bir sevinçle selamlar. Asır dide düşmanın şimdi, evvelce
kaybettiği araziden çekilmesi Türkler için en büyük ve en güzel bir muvaffakiyettir. Ardahan’ın zaptı, müttefikimiz Türklerdeki muvaffak olmak
azminin kendilerini Süveyş Kanalı’nda da zafere isal edeceğine delildir.”
Zafer sevinci ülke sınırlarını da aşarak dalga dalga yayılırken Sarıkamış
bozgununu haber alan karargâhın derin bir sessizliğe gömüldüğü dikkat
çekiyordu. Rus basını ise Türklerin mağlup edildiğini yazmaya başlamıştı. Rus Hükümeti’nin yayınladığı bildiriler İstanbul’a gelen Bulgar gazeteleri aracılığıyla Türk kamuoyuna da ulaşıyordu71. Bu nedenle karargâh
10 Ocak’ta yeni bir bildiri yayınlayarak sessizliğini bozmak zorunda kaldı.
Yenilgi iddialarını reddederek harekâtın kar ve şiddetli soğuklar yüzünden
durdurulduğu öne sürdü72:
Rus matbuatı Osmanlıların Kafkasya’da bir mağlubiyete uğradıkları
hakkında şu günlerde havadis neşretmektedir.
Mukabilen Karargâh-ı Umumi de iki haftadan beri devam eden
harekât-ı cedide hakkında mah-i halin 27’si (9 Ocak 1915) tarihiyle Kafkas
Ordusu Kumandanlığı’ndan almış olduğu telgraf nameyi ber-vech-i ati
neşreder.
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“Kafkasya’daki Muzafferiyetlerimiz” Turan, 23 Kânunuevvel 330 (5 Ocak 1915). Müttefik basınından aktarılan farklı yazı örnekleri için bkz. “Ardahan’ın Zaptına Dair”, “Von Der Goltz
Paşa’nın Beyanatı”, Turan, 26 Kânunuevvel 330 (8 Ocak 1915); “Kafkasya’daki Muvaffakiyetlerimizin Netayici”, “Kafkasya Darü’l-Harekâtına Dair”, Turan, 27 Kânunuevvel 330 (9 Ocak
1915).
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Rus basının Bulgar basını vasıtasıyla takip edildiğine dair örnek haberler için bkz. “Avrupa
Harbi/Vaziyet-i Harbiye”, Turan, 4 Teşrinisani 1330 (17 Kasım 1914); “Son Haberler”, Sabah,
24 Kânunuevvel 1330 (6 Ocak 1915).
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“Son Haberler/Kafkasya Azerbaycan ve Basra’da”, Turan, 28 Kânunuevvel 330 (10 Ocak 1915).
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Asıl muharebe cephesinde kıtaatımız hududun ilerisinde hâkim mevkii düşmandan zapt etmiş ve Oltu ve Ardahan cihetindeki kıtaatımızın
harekâtı kar ve soğuğun şiddetinden dolayı hal-i tevakkufta bulunmuştur…
Rusların bir kolordumuzun fırka kumandanlarını esir ettikleri hakkındaki yalanları katiyen tekzip olunur. Yalnız geçenlerde bir yaralı kafilesine bir Rus köyünde hücum eden Rus müfrezesi orada ağır yaralı bulunan bir fırka kumandanını esir ve yaralı efradı şehit etmişlerdir.”
Sarıkamış yenilgisi sadece kamuoyundan değil devletin ilgili birimlerinden de saklanıyordu. Bu yüzden, IX. Kolordu Komutanı Ali İhsan Paşa’nın
karargâhı ve bir kolordudan fazla Türk askeriyle birlikte esir edildiğine
dair Rus telgraflarını ele geçiren Osmanlı istihbarat birimlerine 3. Ordu
Komutanlığı’nca bu haberlerin tümüyle gerçek dışı olduğu bildirilmişti73.
Enver Paşa, kendisiyle birlikte her şeye tanık olan silah arkadaşlarına
bile Sarıkamış yenilgisini itiraf etmemiş, cepheden ayrılırken orduya hitaben yayınladığı bildirisinde yenilgiden değil, elde edilen büyük başarılardan, ele geçirilen topraklardan söz etmişti74. İstanbul’a döndükten sonra
sadrazama da Sarıkamış’ta olup bitenler hakkında bilgi vermemişti75.
Harekâtın yoğun kar ve şiddetli soğuklar nedeniyle durdurulduğu açıklandığından Turan gazetesi de tahmin edileceği üzere hemen aynı yolda
yayın yapmaya başladı. Daha birkaç gün önce bütün Kafkasya’nın zapt
edileceğinden bahseden gazete şimdi ağız değiştirmişti76:
İleri harekâtımızın başladığı ilk günden beri tabiat şartlarından kaynaklanan engellerin dikkatten uzak tutulmaması gerektiğinde herkesten
çok ısrar etmiş ve soğuğun, karın harekâtımızı engelleyebileceğini söylemiştik. Görüldüğü üzere kahraman ordumuz bu engellere rağmen ileri
harekâtını duraksayarak bile olsa devam ettirmekte ise de, bazı yüksek
yerlerde kar ve buz yürümeyi bile imkânsız kıldığından Oltu ve Ardahan
taraflarında askerî harekât icra edilememektedir.
Coğrafyanın ne kadar sarp, kar ve soğuğun ne kadar şiddetli olduğunu
göstermek için Kafkasya’dan bir dağ geçidi resmi yayınlanarak şu açıklamaya yer verilmişti77:
“Kafkas Dağlarındaki geçitlerden birini gösteren bâlâdaki (yukarıdaki) resme bir nazar atmak; ordumuzun ne kadar müşkül ve mânialı arazide yürümekte bulunduğu hakkında bir fikir edinmeye kâfidir. Şüphesiz
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R. Balcı, 111-112. Ali İhsan Paşa’nın esareti ve esaret yıllarına ait anıları için bkz. İhsan Latif, Bir
Serencam-ı Harp, İzmir: Maarif Matbaası, 1925.
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“30’uncu Tümen Harp Ceridesi-2”, yay. haz. Ahmet Tetik-Ayşe Seven-Melike Gürler, Askeri
Tarih Belgeleri Dergisi, Yıl: 58, Sayı: 123 (Haziran 2009), 212.
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İttihat-Terakki’nin Sorgulanması ve Yargılanması (1918-1919), 60.
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“Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 29 Kânunuevvel 330 (11 Ocak 1915).
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Turan, 2 Kânunusani 330 (15 Ocak 1915).
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kahraman Türk orduları tabiatın bu bîaman mânialarını kırıp geçecek
ve düşmana başladığı darbeyi vurmakta devam edecektir.”
Osmanlı karargâhı ordunun Sarıkamış’ta uğradığı ağır kayıpları gizlemeyebilmek için Rusların aldıkları yardım kuvvetleri sayesinde karşı
taarruza geçebildiklerini öne sürüyordu78. Bunu fırsat bilen Turan gazetesi de Viyana basınında çıkan asılsız bir habere79 dayanarak Rusların
Lehistan’dan Kafkasya’ya yardım kuvvetleri gönderdiklerini iddia ediyordu80. Oysa Türk ordusunun Sarıkamış’ta uğradığı yenilgisinden sonra üstünlüğü ele geçiren Rusların böyle bir yardım kuvvetine ihtiyaç duymayacakları gibi Lehistan cephesinde sıkışık vaziyette olduklarından isteseler
bile bunu yapabilecek durumda değillerdi81.
Bu tür teviller ve laf cambazlıkları Rus basının yaptığı yayınlar karşısında etkili olamadığından Osmanlı karargâhı 18 Ocak akşamı yayınladığı bir
bildiri ile Kafkas Cephesi’nde üstünlüğün Ruslara geçtiğini üstü örtülü de
olsa kabul etmek zorunda kaldı82:
Kafkasya’da kıtaatımız mütefevvik (üstün) kuvvetlerle taarruz eden
Ruslara karşı mevzilerini muannidane bir surette müdafaa etmektedir.
Düşmanın kolordularından birinin cenahı çevirmek hususundaki teşebbüsü akim bırakılmıştır.
Görüldüğü üzere, 93 Harbi’nin intikamını almak ve esir Türk ellerini
kurtarmak gibi yüce ideallerle yola çıkan Türk ordusu, Sarıkamış önlerinde
uğradığı ağır yenilgi nedeniyle üstünlüğü kaybederek düşman kuvvetleri
karşısında savunmaya geçmek zorunda kalmıştı. Karargâh, 21 Ocak’ta yayınladığı yeni bir bildiri ile Rus taarruzunun kesin olarak durdurulduğunu
açıkladı83. Şiddetli çarpışmalarda ağır kayıplara uğrayan ve kendileri de
yorgun düşen Rus kuvvetleri, Türk topraklarının sarp coğrafyasında taarruzlarını daha fazla devam ettirememişlerdi84.
Savaşın başından beri karargâhın bildirilerini halkı paniğe düşmeyecek
şekilde tahlil ve tevil etmekte bir hayli ustalık kazanmış olan Turan gazetesi, gelinen bu noktayı bile önemli bir başarı olarak göstermeye çalışıyordu85:
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“Tebliğ-i Resmî “, Sabah, 4 Kânunusani 1330 (17 Ocak 1915).
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O günlerde Viyana basınında Türk taarruzu üzerine Rusların Lehistan’dan Kafkasya’ya asker
göndermeye mecbur kaldıklarına dair bir haber çıkmıştı. Bu haber Turan gazetesince de iktibas edilmişti. Bkz.“Lehistan’dan Kafkasya’ya Asker Geliyor”, Turan, 29 Kânunuevvel 330 (11
Ocak 1915).

80 Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 4 Kânunusani 330 (17 Ocak 1915).
81 . “Muhtelif Darü’l-harekâtlar ve Düşman Kuvvetleri”, Tanin, 28 Kânunuevvel 1330 (10 Ocak
1915).
82 “Tebliğ-i Resmî “, Turan, 6 Kânunusani 330 (19 Ocak 1915).
83 “Tebliğ-i Resmî”, Tanin, 9 Kânunusani 1330 (22 Ocak 1915).
84 Maslofki, 144.
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“Vaziyet-i Umumiye”, Turan, 9 Kânunusani 330 (22 Ocak 1915).
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Dünkü resmî açıklama bizim için büyük bir müjde niteliğindedir.
Çünkü Ruslar kendi topraklarına çekilmek zorunda kaldıklarında durumun vahametini anlayarak Lehistan cephesinden yeni kuvvetler getirmişler ve bu sayede taarruza geçmişlerdi. Savaş esnasında taarruz halinde olmanın önemi inkâr edilemeyecek kadar açık olduğundan, kahraman
ordumuz düşman kuvvetlerinin üstünlüğüne rağmen, Kafkas topraklarından çekilmemek için on iki günden beri inatla ve cidden kahramanca
savaşmış ve sonunda düşmanı durdurmuştur.
Rusların durdurulmuş olmaları, bu yardım kuvvetleriyle arzu ettikleri
neticeyi elde edemediklerini gösterir ki bunun ne kadar önemli olduğunu
söylemeye bile gerek yoktur. Şimdi düşünülecek şey Rusların yeni kuvvetler getirip getirmeyecekleri meselesidir. Bizce Lehistan’da pek zor bir
durumda bulunan düşman ancak oradaki konumunu sarsmayacak kadar bir kuvveti çekebilirdi. Bunu ise bugün yapmış bulunuyor. Varşova’yı
müdafaa için Galiçya ve Karpatlardaki kuvvetlerinden yararlanmak
zorunda kalan Rusların bu defa Kafkasya’ya için yeni bir kuvvet ayıramayacağı anlaşılıyor. Bundan dolayı ordumuzun pek yakında taarruza
geçmesi beklenebilir.
Görüldüğü gibi Sarıkamış yenilgisine tek kelime ile dahi temas edilmeden yapılan bu değerlendirme, yeni bir taarruz beklentisiyle kamuoyunu
bahara kadar, yani savaşın yeniden başlayacağı tarihe kadar oyalamayı
amaçlıyordu. Gazetenin bundan sonraki yayınları da hep bu amaca yönelik olacaktı. Özellikle Daily News’ten nakledildiği ifade edilen bir yazı bu
açıdan oldukça dikkat çekiciydi. Petersburg muhabirin (Daily News’a) bildirdiğine göre Türk kuvvetleri Sarıkamış’a adeta bir düğün dernek havası
içerisinde gelmişlerdi86:
Savaş Sarıkamış civarındaki Soğanlı tepelerinde başlamıştı. Her taraf
karlarla kaplıydı. Rus birliklerinin kazdıkları avcı siperlerindeki savaş
araç gereçleri yetersizdi. Bunlar karlarla dolu siperler içinde ve dağlık
arazide beş saatlik bir mesafeyi kat etmek zorunda kalmışlardı. Düşman
kuvvetleri ile en çok Kartaltepe’de temas edilmiş ve burada meydana
gelen çarpışmalar iki gün devam etmiştir. Osmanlı kuvvetleri, topların
koruması altında Rus mevzilerine iki defa süngü ile hücum etmişlerdir.
Sonunda Ruslar Bardız Geçidi’ni tahliyeye mecbur oldular. Geçidi geri
almak için yapılan karşı taarruzlar Osmanlı askerlerinin şaşılacak derecedeki gayret ve metanetiyle püskürtülmüştür. Savaş bazen Osmanlıların
bazen de Rusların lehinde cereyan etmiştir.
Osmanlı askerlerinin aslanlar gibi çarpıştığı inkâr edilemez. Heybetle
ilerleyen kolordunun her tarafında al sancaklar dalgalanıyordu. Başında
da alay musikisi latif havalar çalarak yürümekteydi. Kolordu, Rusların
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cehennemî ateşi karşısında bir an bile durmayıp ilerlemekte, Rus siperlerini birbiri ardınca ele geçirmekteydi. Katır ve deve kervanları orduya
aralıksız olarak mühimmat getirmekteydi. Osmanlı askerlerinin donanımı olağanüstü mükemmel olup en küçük ayrıntı bile ihmal edilmediğinden savaş alanındaki her bir asker eksiksiz donanımıyla dikkat çekiyordu. Sağlık teşkilâtı da mükemmel olan ordunun iaşe ve mühimmat
konusunda zengin olduğu anlaşılıyordu.
Bu haberin birçok açıdan gerçeklerle örtüşmediği açıktır. Öncelikle
Türk birlikleri, Sarıkamış önlerine düğün alayı gibi mızıka çalarak değil,
sarp ve karlı dağlar üzerinde cebri yürüyüşlerle yıprandıktan sonra yorgun
argın bir halde gelmişlerdir. Harekâta katılan bir Türk subayının anılarında bu yürüyüş şöyle anlatılmıştır87:
Fırka yürüyüşü çok üzüntü vericiydi. Asker tek kolda, bir metreden
fazla karlar içinde düşe kalka ilerliyordu. Hava eksi 15-20 derece, askerin
sırt çantalarının ağırlığı 30-35 kilogramdı. Ağır yükün altında zahmet
çeken askerler ter içinde kalıyorlar, dinlenmek için yol kenarlarına oturuyorlardı. Asıl felâket o zaman başlıyordu… Yere çömelip öylece donup
kalıyorlardı.
Ayrıca iddia edildiği gibi her türlü donanımı mükemmel bir Türk ordusundan bahsetmek mümkün değildi. Aksine Sarıkamış Harekâtı, lojistik
hizmetler ve kışlık donanım eksikliği yüzünden başarısız olmuştu88. Bu durum, yukarıdaki haberin tahrif edilerek iktibas edildiği izlenimini uyandırmaktadır89.
Donanım açısından ve lojistik hizmetler bakımından Türk ordusundan
çok daha iyi durumda olan Rus ordusunun ise perişan bir halde olduğu
iddia ediliyordu. Rus esirlerinin ifadelerine dayandırılan bu iddialara göre
şiddetli açlığın yarattığı büyük huzursuzluk yüzünden Rus ordusunda
ihtilâl alametleri görülmeye başlanmıştı90.
Turan gazetesi, bu yaklaşımıyla bir tür psikolojik harekât icra ederek
Sarıkamış bozgununu perdelemeye gayret etmiştir. Böylece daha savaşın
ilk aylarında meydana gelen bu üzücü hadisenin kamuoyunda yılgınlık yaratmamasını önlemeye çalışarak ülke menfaatleri adına önemli bir hizmet
ifa etmiştir.
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Caucasian Front and the Sarikamish Campaign in Ottoman Press, in the Example of
Turan Newspaper
Tuncay Öğün
Abstract
Caucasus Front and The Sarikamish Campaign have been subjected to many academic studies in
recent years. However, it could not be examined that how developments in the front line reflected
on public opinion due to the almost never reference to the newspapers of that period. This study
which discusses the issue in the case of Turan newspaper intends to fill aforementioned gap to some
extent.
Turan newspaper maintaining a Turkist-Turanist publication policy considered war at Caucasus
Front as a revenge of Russo-Turkish War (1877–78) and evaluated as a sheet anchor for cognates
and coreligionists under Russian captivity. The newspaper constantly supported the policies of government, and formed the content of publication, also with influence of censorship imposed on
press, according to official declarations made by headquarters. In cases when Ottoman forces were
superior, the newspaper endeavored to enthuse public by means of news and reviews, as for failure,
strived to reflect the progress in a way that not to cause any unrest and despair.
In the early days of the campaign, over the disclosure that a great victory was achieved in
Sarikamish, the newspaper heralded that the road to Turan was opened and asserted Caucasia wo-
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uld be conquered entirely. Referring to victorious Ottoman army, it demanded to be taken revenge
on Russians who have been oppressing Muslims and Turks for years. Quoting from German and
Austrian press, the newspaper announced gained victory was also welcomed by the allies.
Only a few days after this triumph of enthusiasm, when it was revealed that Turkish army suffered a major defeat in Sarikamish, the newspaper spent a great effort to conceal the truth from
public. Even a single word was not written about the defeat but in in accordance with official pronouncements, it published the operation was halted due to the severe cold and snow. It proclaimed
that Russians went from defense to offense with the help of reinforcements brought from Kingdom
of Poland to cloak heavy losses suffered by Turkish army.

Turan Gazetesi Örneğinde Osmanlı Basınında Kafkas Cephesi’nin İlk Ayları ve
Sarıkamış Harekâtı
Tuncay Öğün
Özet
Kafkas Cephesi ve Sarıkamış Harekâtı son zamanlarda çok sayıda akademik çalışmaya konu olmuştur. Ancak döneme ait gazetelere neredeyse hiç başvurulmadığından cephedeki gelişmelerin
kamuoyuna nasıl yansıdığı incelenememiştir. Konuyu Turan gazetesi örneğinde ele alan bu makale,
söz konusu eksikliği bir ölçüde olsun gidermeyi amaçlamaktadır.
Türkçü-Turancı bir yayın politikasına sahip olan Turan gazetesi, Kafkas Cephesi’ndeki savaşı
93 Harbi’nin rövanşı olarak görmüş, Rus esareti altındaki soy ve din kardeşleri için bir kurtuluş
ümidi olarak değerlendirmiştir. Hükümetin politikalarını daima desteklemiş, basına uygulanan
sansürün de etkisiyle yayın içeriğini karargâhtan yapılan resmî açıklamalara göre şekillendirmiştir.
Osmanlı kuvvetlerinin üstün olduğu durumlarda haber ve yorumlarıyla kamuoyunu coşturmaya
çalışmış, başarısızlık hallerinde ise gelişmeleri tedirginlik ve ümitsizlik yaratmayacak şekilde yansıtmaya özen göstermiştir.
Harekâtın ilk günlerinde, Sarıkamış’ta büyük bir zafer kazanıldığının açıklanması üzerine Turan
yolunun açıldığını müjdelemiş, bütün Kafkasya’nın ele geçirileceğini öne sürmüştür. Muzaffer
Osmanlı ordusuna seslenerek yıllardan beri Türklere ve İslâmlara zulmetmekte olan Ruslardan intikam alınmasını istemiştir. Alman ve Avusturya basınından alıntılar yaparak elde edilen galibiyetin
müttefik ülkelerde de büyük bir memnuniyet yarattığını duyurmuştur.
Sadece birkaç gün süren bu zafer coşkusunun ardından Türk ordusunun aslında Sarıkamış’ta
büyük bir yenilgiye uğradığı anlaşıldığında ise gerçeği kamuoyundan gizlemek için büyük bir çaba
göstermiştir. Yenilgi hakkında tek kelime bile yazmamış, resmî açıklamalara uygun olarak harekâtın
kar ve şiddetli soğuklar nedeniyle durduğunu bildirmiştir. Türk ordusunun uğradığı ağır kayıpları
perdelemek için Rusların Lehistan’dan getirdikleri yardım kuvvetleri sayesinde savunmadan taarruza geçtiklerini öne sürmüştür.

Osmanlı’nın Cihan Harbinin “Hikâye”si / Nesîme Ceyhan Akça

Osmanlı’nın Cihan Harbinin
“Hikâye”si

Nesîme Ceyhan Akça
Doç. Dr. Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

Osmanlı Devleti, bir oldu bitti ile Birinci Dünya Savaşı’na dâhil edildiğinde Afrika’daki son Osmanlı toprağı Trablusgarp elimizden çıkalı üç,
Balkanları kaybedeli bir sene olmuştur. Ordu ve halk daralan coğrafyadan,
kötüye giden ekonomiden, siyasî istikrarsızlıktan, İstanbul ve Anadolu’ya
yığılan harp muhacirlerinden bizardır. Yeni bir harp, hele bir cihan harbi işleri çok daha kötüye götürecektir. 93 Harbinden o güne Anadolu, bir
kuşak dedelerine, sonra oğullarına şimdi ise o şehit dedelerin torunlarına
göz diken harbe kuşkudan çok öfkeyle bakmaktadır. Tüm bunlara rağmen
Almanların malum Goben ve Breslav zırhlılarını satın alınmış, Yavuz ve
Midilli adlarıyla Türk bayrağı çektirip Karadeniz’de Odesa ve Sivastopol
şehirlerini bombardıman edilişle birlikte –biz bombalamasak da zırhlılar
Türk bayrağı taşımaktadır- cihan harbinin tam içine dalmış olunuyor.
Dünya İttifak ve İtilâf ülkeleri olarak ayrılırken; Türkler, Almanlar için
birçok cephede Türk askerine sırt verip rahatlama demekti. Türklerse yaklaştıkları; ancak ilgi görmedikleri İngiltere ve Fransa’dan sonra Almanya
ile bu koca harbin ortasında mutlak bir parçalanmadan korunmayı ve belki
kaybedilen Balkan topraklarını yeniden kazanmayı hesap ettiler. Bu feci
harp, başta Çanakkale ve Sarıkamış olmak üzere Lübnan, Beyrut, Filistin,
Suriye, Irak, Hicaz, Mısır, Yemen, Kafkasya, Galiçya ve Romanya’da şehitlikler bırakmamıza yol açmıştır. Bazı cephelerde kazanılan mutlak zafere rağmen, savaş sonunda mağlup tarafta oluşumuz bizi de mağlubiyete
mahkûm etmiş, 1918’de İstanbul’un işgâline engel olunamadı.
Basın, Sansür, Propaganda ve Edebiyat
Basın, bugün olduğu gibi Osmanlı Devletinde önemli bir toplumsal bilinçlendirme ve yönlendirme aracıdır. İkinci Meşrûtiyet’in ilânının ardından
gazete ve dergi çıkartmayla alâkalı hukukî prosedürün hafiflemesi üzerine
yaşanan yayın patlaması (Hürriyet’in ilânından 31 Mart vakasına kadar
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süreli yayınların altı’dan üç yüz elli üç dergi ve gazeteye çıkması) ilerleyen
günlerde sakinleşecek, 1910’da 130, 1912’de 124, 1912’de 45, 1913’te 92 ve
1914’te 75 yayın, basında boy gösterecektir.1 Birinci Dünya Savaşına girene
kadar, 1909’dan 1912’ye uzun ve 1913’te ise kısa süreli sansürle karşı karşıya kalan matbuat, savaştan sonra uzun bir süre devam edecek olan askerî
sansür dönemine girer. 1915’te 6, 1916’da ise sadece 8 gazete ve dergi yayımlanabilmiştir. Süreli yayınlarda düşüş sadece sansür sebebiyle değildir. Yaşanan ekonomik kriz de önemli bir etkendir. Çıkabilen gazetelerin
boyutlarının dergi boyutuna düşürülmesi ve sayfa sayılarının azaltılması
da bunun bir göstergesidir.
Birinci Dünya Savaşının baş aktörleri Almanya ve İngiltere’nin, basını önemli harp propaganda aracı olarak kullanmalarına rağmen Osmanlı
Devleti bu hususu ağır sansür bağı sebebiyle değerlendirememiştir.
Almanya, müttefikimiz olarak propaganda faaliyeti olarak İstanbul’da kitap ve resim sergileri açmak, danışma büroları ile savaşın gidişatı hakkında halkı bilinçlendirmeye çalışmak gibi faaliyetler gerçekleştirmiştir; ancak İttihat Terakki Hükümeti bu konuda çok zayıf kalmıştır.2
Cephede askerin şevklenmesi, cephe gerisinde halkın ümidini yitirmemesi ve halkın cepheyi maddi manevi desteklemesi için soyut harp mefhumu ile somut halk arasında bir irtibata ihtiyaç vardır. Bu, edebî metinle
gerçekleşebilecektir. Oysa hem azalan yayın araçları hem de bu yayınlar
üzerindeki yoğun sansür edebiyatçıları ve yayıncıları suskunluğa itmektedir. Ziya Gökalp’in 1916’da Harp Mecmuası’nda yayımladığı “Asker ve Şair”
adlı şiiri devrin tüm ediplerine atılan bir tokat gibidir. “Şairin bu askere
dikkatle bakmasını emreden Gökalp, asıl şairin, “sezdiği ve duyduğu” için
bu asker olduğunu söyler. Bu asker, uyurken bile elinden düşürmediği
bombasıyla şiir yazmakta, ilhamını vatanından almakta, uyurken bile
savaş rüyaları görmektedir. Bu asker belki birazdan ülkesi için şehit olacak ve tarihe geçecektir. Oysa o, orada vatan için canını verirken, şair
burada o asker için destan yazmaya üşenmektedir. Gökalp, şiirini bir
tehditle bitirir: Üşengeç şairin kalemini elinden almalı ve onu cepheye
göndererek orada ölen askerlere mezar kazdırmalıdır.”3 Bu tehdit tabii
ki sadece Türk şairi için değildir. Topyekûn tüm edipler vazifelerini hatırlamalıdır.
İttihat Terakki’nin harp propagandasına ve edebiyatçıların yaşanan
harbe yönelik edebî faaliyetlerde bulunmalarına dair hiçbir faaliyeti olmamıştır diyemeyiz. Sınırlı da olsa bu faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:
1

Ceyhan, Nesime; II. Meşrûtiyet Dönemi Türk Hikâyesi (1908-1918), İst. 2009, Selis Yay. s.43./
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “Basın” Maddesi, C.1, Dergâh Yay., İst.1997, s.322.

2

Köroğlu, Erol; Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) Propagandadan Millî Kimlik
İnşasına, İletişim Yay., İst.2004., s.46-61.
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a.g.e. s.52.
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1-Harp Mecmuası’nın yayımlanması. Hükümet ve ordunun 1915 yılında
yayımlamaya başladığı Harp Mecmuası, yayın yapmanın çok güç olduğu
bir dönemde iyi cins kâğıda cephe fotoğrafları ve asker fotoğraflarıyla birlikte basılan, cepheden haber veren önemli bir çalışmadır.4
2- Edebiyatçılara halkı ve askerî yüreklendirmeye yönelik sipariş usulü kitap yazdırılması. Kitap yazıldığında yazarına yüklü telif ödenir. Kitap,
Harbiye Nezareti tarafından satın alınarak basılıp orduya dağıtılır.
3- Çanakkale Cephesine ziyarete götürülen sanatçılar heyeti: Haziran
1915’te otuz kadar isme gönderilen davet mektubuna on sekiz kişi mukabele eder ve heyet cephe gerisini ve cepheyi gözlemek ve bu geziden hareketle
edebî eser vücuda getirmekle görevlendirilir. 5
Tüm bu faaliyetleri yok saymak mümkün değildir; ancak yeterli olmadığı aşikârdır. Birinci Dünya Savaşı süresince Osmanlı basınında harbe dair
hikâye türünde sadece kırk sekiz metne tesadüf etmemiz bunun en önemli göstergesidir. Titiz taramalarımıza rağmen gözden kaçmış hikâyeler de
olabilir; ancak bu da dört yıl süren ölüm kalım mücadelemizin hikâyesi
olarak yine de oldukça düşük bir rakamdır.
Birinci Dünya Savaşının “Hikâye”si
Harp hikâyesi, harp edebiyatı genel başlığının bir şubesi olarak düşünülebilir. Harbin yaşandığı yıllarda kaleme alınmış, hadiselerin tüm sıcaklığı
yazılanların üzerlerinde iken, henüz yaşananların gerisindeki siyasî sebepler çok netleşmemişken ve sadece vatana dair hassasiyetlerin en zirvede
hissedildiği metinlerdir bunlar. Eserler, yazarların siyasal yahut askerî erk
tarafından sistematik yönlendirilmeleri ile kaleme alınabilecekleri gibi, yazarların tamamen bireysel sorumluluk hisleri ve harbe dair duyarlılıkları
ile de yazılabilirler. Sadece harp yıllarında kaleme sarılan ve sonrasında
yayın dünyasında görünmeyen birçok yazar vardır.
Bizde 1911’den başlayarak on yıl süresince art arda yaşanan harpler,
harple eş zamanlı ve içinde bulunulan harbi konu edinen metinlerin yazılmalarına sebep olmuştur. Balkan Savaşları başladığında Trablusgarp
Savaşı; Birinci Dünya Savaşı başladığında Balkan Savaşı; Millî Mücadele
senelerinde de Birinci Dünya Savaşı edebî eserin gündeminden ayrılmıştır.
Her biri diğerinden daha endişe verici ve vatan coğrafyasını daraltıcı bu
harpler, gelenin gideni arattığı bir güçlüğü beraberinde taşımıştır. Bu bağlamda Birinci Dünya Savaşı ile ilgili hikâyeler, 1914-1918 yılları arasında
yazılır ve büyük ölçüde tamamlanır. Roman, daha farklı bir süreç yaşar.
4

Harb Mecmuası, (Haz. Ali Fuat Bilkan, Ömer Çakır) , Kaynak Yay., İst.2004.

5

Çakır, Ömer; Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri, AKM Yay., Ank.2004.
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Birinci Dünya Savaşı hikâyelerine baktığımızda yazar olarak şu isimlere tesadüf ederiz: Aziz Hüdâi, A(yın) Ali, F(alih) R(ıfkı), Arif Oruç, Ali
Suad, A(yın) Kemâl, M(im) N(un), Gazzeli Cemâl, Recâizâde Ercümend
Ekrem, E(lif) T(e), Enis Tahsin, Fazıl Turgut, Ömer Seyfeddin, Yakup
Kadri, Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Hüseyin Ragıb, Hâlide Edib, Emine
Semiha, F(e) Celâleddin), Akil Koyuncu, Salime Servet Seyfi, Aka Gündüz,
Emin Ali, Fatma Hayrünnisa, Hasan Dündar, Sadiye, Raif Necdet. Yazarı
belli olmayan hikâyeler de mevcuttur. Devrin hikâye yazarlarından Cemil
Süleyman’ın Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşına asker olarak bizzat katıldığını, buna karşılık devrin basınında harple uzaktan yakından
ilgisi olmayan hikâyeler yayımladığını; Mehmet Rauf’un, Refik Hâlid’in,
Hüseyin Rahmi’nin ise büyük harbin telaşıyla pek ilgilenmediklerini görürüz.
Birinci Dünya Savaşı seneleri boyunca Osmanlı matbuatında bu savaşa
dair yayımlanan hikâyelerin azlığı genel olarak cephelerden gelen haberlerin olumsuz oluşuyla da ilişkilendirilebilir. Çünkü Çanakkale Cephesi
ile ilgili hikâyeler 48 hikâye içerisinde 16 rakamıyla epey bir yekûn tutar
ki Çanakkale Cephesi çok çetin ve fakat zaferle neticelenen bir cephedir.
Aslında herkes bir parça ümidin peşindedir.
Çanakkale Cephesinin anlatıldığı hikâyelerden başka herhangi bir
cephenin anılmadan genel olarak Birinci Dünya Savaşı atmosferine yer
veren hikâyeler, Filistin-Suriye Cephesini, Doğu Cephesini, Yemen’i,
Lübnan’ı, Irak Cephesini ve burada yaşananları anlatan hikâyeler mevcuttur. Elbette yazarların tamamı, bahsi geçen cephelerde bulunmuş değillerdir. İçlerinden bir kısmı belki bu toprakları tanımıştır; ancak genel
olarak yazarlar, oralardan gazeteler ve mektuplar aracılığıyla alınan havadislere ve hayâl dünyalarına dayanarak bu metinleri kurgularlar. Daha on
yıl öncesine kadar Türk tahkiyesi İstanbul’dan başka mekân tanımazken
harpler, Trablusgarp’ten Balkanlara ve cihan harbinin diğer cephelerine
Türk okuyucusunu taşımaya başlamıştır. Hikâyelerde cephedekileri bekleyenler yahut cepheye asker gönderenler sebebiyle Anadolu’nun köyleri;
yaralılar sebebiyle hastaneler yahut cephe gerisinde yaralılarla dolu revirler; İstanbul’da esirlere yardım gönderen Hilâli Ahmer merkezi de diğer
mekânlar olarak anılabilir.
Uzak coğrafyalardaki cephelerde bedenini türlü kahramanlıklarla
feda eden Anadolu askerleri, mahzun ve gariplik vurgusuyla sunulurken
Çanakkale’nin kahramanları daha coşkulu ve emin takdim edilir. Hatta
Çanakkale cephesiyle ilgili esprili olaylar da aktarılır: “Bir Azizlik” 6,
6

Çalışma boyunca Nesîme Ceyhan’ın, Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 3, 1. Dünya Savaşı Hikâyeleri, ( Selis Yay., İst.2007) adlı kitabında yer alan hikâyelerden yararlanılacaktır:
Âkil Koyuncu, “Bir Azizlik”, Yeni Mecmua (Çanakkale Nüsha-i Favkalâdesi), İst. Nu:5/18, Mart
1331/1915.
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“Mustafa’nın Hilesi”7
Çanakkale Cephesi hikâyeleri, Türk’ün ne muazzam bir asker kitlesi ile
mücadele etiğinin ve harbin ahlâktan yoksun yüzünün de göstergesidir.
Fransız ve İngiliz müstemlekelerinden kandırılarak getirilen Müslüman
ahâlinin karşılarında Müslümanlar olduğunu fark edişleri iç burkucudur.
“Ahmed bin Hamud”8, bu zulmün hikâyesidir. Afrika içlerinden İslâm’ın
halifesine yardım edecekleri inancıyla gemilere bindirilen yüzlerce siyâhî
Müslüman, çatışma gününün akşamında siperlerin gerisinden yükselen
ezan sesi ile kime karşı savaştıklarını anlayacaklar, bir kısmı Türkler safına
geçecek bir kısmı ise intiharı seçecektir.
Çanakkale cephesi, Anadolu’nun ve Osmanlı’nın çevre topraklarından
birçok gönüllü askerin şehadet mekânı olmuştur. Bu cephe müthiş bir insan
akınına uğramış, ölüm kalım mücadelesine sahne olmuştur. Hikâyelerde
Anadolu’dan gönüllü yola çıkan genç neferler Moskof savaşında (93 Harbi)
şehit düşmüş dedelerinin yahut sonraki harplerde şehit düşmüş babalarının intikamını almak üzere cephelere aileleri tarafından coşkuyla gönderilirler. Aileler evlatlarını gönderirken adeta sevinir. Şehit haberlerini
büyük bir olgunlukla karşılar. Bu romantik bakış, esasında ne kadar doğrudur? Askere gidişi teşvik kokusu hissedilen bu hikâyeler, Anadolu’nun
1914’teki hâli düşünüldüğünde çok gerçekçi kabul edilemez. Şehit oğulların bu kez de kundakta kalmış yavruları yetim büyüyecektir. Anadolu’da
çocuklar, son elli senedir babasız büyümeye alışmıştır: “Oğlumu Hududa
Gönderdikten Sonra”9.
Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı’nın harp sahalarının insan kaynağı olan Anadolu, işe yarar insan gücü bakımından oldukça zayıf hâldedir. “Anadolu’nun Mezarı”10, adlı hikâye 1914 Anadolu’sunun hâli
perîşânını aksettirmesi bakımından eşsiz bir belge-metindir:
“Yemen, hatta Arnavutluk Anadolu’nun mezarıdır, derler.
Doğru… Fakat bundan daha doğru bir hakikat vardır ki o da
Anadolu’nun Yemen’den daha müthiş, daha müfteris bir mezar
olmasıdır: Anadolu, evet Anadolu’nun mezarı bizzat Anadolu,
Anadolu’nun sefalet-i sıhhiye ve iktisadiyyesidir. Gıda namına aç
ve boş midesi hatta bazen ot ile dolan, en basit, en iptidai kavâid-i
sıhhiyeden bile bîhaber dimağı hurafelerle paslanan mevcutlar
7

Ceyhan, a.g.e. (F(e). Celâleddin, “Mustafa’nın Hilesi”, Yeni Mecmua (Çanakkale Nüsha-i
Favkalâdesi), İst. Nu:5/18, Mart 1331/1915.)

8

Ceyhan, a.g.e. (Recâizâde Ercümend Ekrem, “Ahmed bin Hamud”, Donanma, Nu:106, 16 Temmuz 1331/1915, s.888-889.)

9

Ceyhan, a.g.e.(Salime Servet Seyfi, “Oğlumu Hududa Gönderdikten Sonra”, Yeni Mecmua (Çanakkale Nüsha-i Favkalâdesi), İst. Nu:5/18, Mart 1331/1915. )

10 Ceyhan, a.g.e. (Raif Necdet, Ufûl, “Anadolu’nun Mezarı”, Resimli Kitap Matbaası, İst.1329/1914,
s.236-255.)
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memleketi elbette bir diyar değil, bir mezardır. (…)Ahmet Ağa gayet sağlam bir vücuda malik iri bir adam idi. (…) Bu adamın biri
kız olmak üzere on dört çocuğu dünyaya gelmiş idi. Yani bir düzineden iki fazla. (…) Fakat ne kadar elim bir ırsî salâbetle pek gürbüz doğan bu on dört çocuğun on üçü cehalet, hıfzıssıhaya adem-i
riâyet yüzünden ikişer üçer yaşlarında ölmüş… Yani Anadolu’nun
mezarı tatmin edilmek nedir bilmez bir ihtirâs-ı akûr ile bu yavruları da sîne-i müfterisine çekmiş. Cehalet, humma-yı itiyat yalnız
bir aileden vatana on iki asker, on iki zekâ, on iki kuvveti kaybettirmiş. İşte Anadolu’nun ufak mikyasta feci ve beliğ bir vefeyât-ı
etfâl istatistiki!”11
Firengi, verem, tifo ve koleranın kol gezdiği Anadolu’da evlat dünyaya
getirmek değil, onu hayatta tutmak; daha sonra da besleyip büyütebilmek
çok ciddi bir problemken tüm sıkıntılardan sağ salim kurtulmuş ve ele gelmiş bir genci harpte öğütülmek üzere teslim etmek fazlasıyla güçtür.
Şehit haberinin ulaştığı evler, daima onurlu ve Hakk’a teslimdir. Feryad,
figân şehid ailesine yakıştırılmaz. Tüm güçlüğe rağmen herkes ölçüyü muhafaza eder: “Şehit Validesi”12, “Zeynep Kadın”13, “Son Görüş”14
Zeynep Kadın, bir akşam vakti köyün ihtiyar jandarmasının kendini
köy odasına davet edişiyle endişelenir. Evde gelini bugün yarın doğuracak hâldedir. Ona endişesini sezdirmeden çağrıldığı yere gider. Köyün
imamı, oğlunun şehadeti haberini verecektir. Zeynep Kadın, adeta çöker.
Jandarma ve İmam Efendi bir müddet onu ağlaması, boşalması için yalnız
bırakırlar; ancak az sonra, gelininin hamile oluşunu hatırlatarak sükûnet
tavsiye ederler. Tavsiye kolay, uygulama zordur. Zeynep Kadın, evinin
yolunu tutar. İçeri girerken merakla bekleyen gelinine her şeyin yolunda
olduğunu; ancak az evvel ayağını burktuğunu ve acısına dayanamadığını
söyler. Bütün gece, “Ah evladım!” yerine “Ah ayağım” diyerek ağlar.
“Son Görüş”te ise Erzincan’a, oğlunuz Erzurum’daki hastaneye yaralı
getirildi, haberi üzerine evladına ulaşmak için at üstünde kilometrelerce
durmadan yol alan ihtiyar baba, hastanede oğlunun ruhunu teslim ettiğini
ve yıkanmak üzere alt kata indirildiğini öğrenecek, gözlerinden dökülen
sessiz yaşlarla oğlunun yaralı bedenini yıkayacaktır.
Şehâdet bir bakıma net bir haberdir. Bu haberi alamayan ve cephedeki
evladıyla irtibatları kesilen ailelerin en korktukları şey, çocuklarının düş11

Ceyhan, a.g.e. (Raif Necdet, Ufûl, “Anadolu’nun Mezarı”, Resimli Kitap Matbaası, İst.1329/1914,
s.188-189.)

12 Ceyhan, a.g.e. (Enis Tahsin, “Şehit Validesi”, Sabah, 19 Eylül 1331/2 Teşrinievvel 1915.)
13 Ceyhan, a.g.e. (Yakub Kadri, “Zeynep Kadın”, İkdam, Nu:6999, 7 Ağustos 1916.)
14 Ceyhan, a.g.e. Hasan Dündar, “Son Görüş”, Türk Yurdu, C:14, Nu:8, 15 Haziran 1338/15 Haziran 1918.)
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man tarafına esir düşmesi hâlidir. Bilhassa 93 Harbinin esirlerinden intikal eden hikâyeler, aileleri fazlasıyla tedirgin eder. Esir askerlerimizin çektikleri maddî zaruretler ve onlara yapılması gereken yardım hikâyelerde
konu edinilmiştir.
Hikâyelerde esir askerlerimizi ve ihtiyaçlarını nazara veren üç metin
vardır. Bu üç metnin de okuyucuyu uyandırmaya yönelik propaganda
metinler olduğunu düşünüyoruz: “Beyaz Güvercinler”15, “Esirin Anası”16,
“Yetîmenin Bayramlığı”17.
“Beyaz Güvercinler”de iki beyaz güvercininden birini satarak esirlere
yardım gönderen kahramanımız, diğer güvercininin eşinden ayrılığa dayanamayıp öldüğünü görür. “Esirin Anası” ise, elinde avucunda iki keçisi
dışında hiçbir şeyi olmayan ve sokakta bir dilenciyi andıran ihtiyar kadının keçilerini satarak Hilâli Ahmer merkezine ulaşmaya çalışması, oğlu ve
kimsesiz arkadaşları için yardım kolisi göndermesi anlatılır. “Yetîmenin
Bayramlığı”, harp gazisi babaları ile birlikte annelerinin mezarını ziyarete
giden iki kız çocuğunun yol kenarında esir oğlundan gelen mektubu okutan
ihtiyar kadının çamaşır isteyen oğluna bunu nasıl göndereceğinin telaşına
girişini görmeleri ve üzülerek her çocuğun bayramlık paralarını vermesiyle
fakir esirlerimizin bir parça rahat edeceğini hatırlatmalarını içerir.
Cephe manzaraları ve sıcak harp sahneleri okuyucuyu heyecanlandıran ve yaşanan harbi daha iyi anlamasını sağlayan metinlerdir. Tabi bu
sahneler çoğunlukla kahramanlıklarla doludur: “Bir Gazinin Hatıratı”18,
“Son Tebessüm”19 , “Türk’ün Gazası”20, “İki Lâlenin Hikâyesi”21, “Bir Genç
Zabitin Defterinden”22, “Yaralı Arslan”23, “Ateş Böcekleri”24, “Anlamak
İçin”25, “Fazıl Ferid’in Gazası”26
Son üç harbin gazilerinin günlük hayata, geçim telâşına yeniden da15 Ceyhan, a.g.e. (Arif Oruç, “Beyaz Güvercinler”, Sabah, Nu: 9593, 29 Temmuz 1916.)
16 Ceyhan, a.g.e. (Arif Oruç, “Esirin Anası”, Sabah, Nu:9588, 24 Temmuz 1916.)
17 Ceyhan, a.g.e. (Arif Oruç, “Yetîmenin Bayramlığı”, Sabah, Nu:9597, 4 Ağustos 1916. )
18 Ceyhan, a.g.e. (yazarı belli değil), “Bir Gazinin Hatıratı”, Sabah, Nu:9426, 25 Teşrinisani 1331/8
Kanunuevvel1915. )
19 Ceyhan, a.g.e. Enis Tahsin, “Son Tebessüm”, Sabah, Nu:9348, 8 Eylül 1331/21 Eylül 1915.
20 Ceyhan, a.g.e. Fâzıl Turgut, Donanma, Nu:92/44-93/45, 23 Nisan 1331/6 Mayıs 1915, s.292294.
21 Ceyhan, a.g.e. (Hüseyin Râgıb, “İki Lâlenin Hikâyesi”, Yeni Mecmua (Çanakkale Nüsha-i
Favkalâdesi), İst. Nu:5/18, Mart 1331/1915.)
22 Ceyhan, a.g.e. (Sadiye, “Bir Genç Zabitin Defterinden”, Sabah, Nu:9709-9710, 13-14 Teşrinisani
1332/26-27 Teşrinisani 1916.)
23 Ceyhan, a.g.e. (Arif Oruç, “Yaralı Arslan”, Sabah, Nu:9300, 23 Temmuz 1331/4 Ağustos 1915.)
24 Ceyhan, a.g.e. ((yazarı belli değil), “Ateş Böcekleri”, Tanin, Nu:2768, 14 Ağustos 1332/27 Ağustos 1916. )
25 Ceyhan, a.g.e. (Aziz Hüdâî, “Anlamak İçin”, Talebe Defteri, Nu:40, 10 Mayıs 1333/23 Mayıs
1917, s.641-642.)
26 Ceyhan, a.g.e. (Fatma Hayrünnisa, “Fâzıl Ferid’in Gazası”, Donanma, Nu:18, Nisan 1333/1917,
s.282-284. )

97

98

TYB AKADEMİ / Mayıs 2014

hil oluşları ve halktan gördükleri duyarsız muameleler de hikâyecilerin
nazarından kaçmamıştır. Onlarca yara ile ölümden dönen bu kahraman
gaziler, uğruna harp ettikleri vatandaşların tavırları karşısında şehit olup
cephede kalmadıklarına üzülürler: “Kaç Yerinden?”27, “Dokunma Belki Bir
Kahramandır”28, “İki Defada Dokuz Yara Bir Kol”29
Kahramanın bir sandalcıya öfkelenip vuracakken bir anda arkadaşının
“Dokunma belki bir kahramandır!” uyarısı ve ardından anlattığı hikâye,
savaş gazilerimizin durumunu anlatan en ustalıklı metinlerden biridir.
Kahramanımızın arkadaşı, bir akşamüzeri önceden anlaştığı bir arabacının işi ağırdan alması üzerine zabıta zoru ile onu yola çıkarışını, yol boyu
arabacıyı birçok kez azarlayıp tahkir ettikten sonra onun cephe cephe dolaşmış vücudu harp yaraları ile dolu bir gazi olduğunu öğrenişini anlatır.
Bu durum, onu kahredecektir.
“İşte bu geceden sonra, aziz dost, işte bu geceden sonra düşündüm ki memleketin her tarafı böyle kahramanlarla doludur. Yarın
büsbütün, her taraf bunlarla dolacak. Biz birisine bir iş tahmil
ederken korkacağız ki o kahramanlardan biri olmasın, bir başkasını azarlarken düşüneceğiz ki belki Çanakkale harbinde döğüştü.
Bir sandalcının başına yumruğumuzu indirirken birden hatırımıza gelecek ki belki Anadolu müdafaasında bulundu, işte onun için
demin sana “Dokunma belki bir kahramandır.” dedim.”30
Evine cephede bırakılmış bir uzuvla eksik dönen de vardır, döner dönmez hayata gözlerini yuman da. Bir de ailesine kavuşup aklı ve ruhu cephede kalan, bir an önce harp meydanına ulaşmayı isteyenler… “Sılada”31,
harpten izinli evlerine dönen üç hemşehrinin hikâyesidir. Evlerine döndüklerine sevinemezler; çünkü senelerdir cephede bir amaç etrafında yaşamaya alışmışlardır. Köylerinde, evlerinde her şey onlara anlamsız gelir.
Eşleriyle, akrabalarıyla tartışırlar. İyileşip izinlerinin bitmesini dört gözle
beklemektedirler. Bu hikâye de Yakub Kadri’nin insana dair farklı psikolojileri yakalayışının enteresan örneklerindendir. Yakub Kadri, insanın görünen yanının ardındaki incelikleri yakalamada mahirdir. “Küçük Zabit”32
de bu hikâyelerdendir. Yazar burada İstanbul’un narin, alfranga, şık beylerinden birini Çanakkale cephesinde kendisine İstanbul’un nezih yerlerinde
uzun yıllar yoldaşlık eden Fransız dostuyla süngü savaşında karşılaştıracak
27 Ceyhan, a.g.e. (Ömer Seyfeddin, “Kaç Yerinden”, Yeni Mecmua, C:1, Nu:9, 6 Eylül 1917, s.178180.)
28 Ceyhan, a.g.e. (Yakub Kadri, “Dokunma Belki Bir Kahramandır”, İkdam, Nu:5965, 19 Haziran
1916.)
29

Ceyhan, a.g.e. (Emin Ali, “İki Defada Dokuz Yara Bir Kol”, Yeni Mecmua (Çanakkale Nüsha-i
Favkalâdesi), İst. Nu:5/18, Mart 1331/1915.)

30 Ceyhan, a.g.e. (Yakub Kadri, “Dokunma Belki Bir Kahramandır”, İkdam, Nu:5965, 19 Haziran
1916.)
31

Ceyhan, a.g.e. (Yakub Kadri, “Sılada”, İkdam, Nu:6970, 7 Temmuz 1916. )

32

Ceyhan, a.g.e. (Yakub Kadri, “Küçük Zabit”, İkdam, Nu:6966, 3 Temmuz 1916.)
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ve küçük zabiti bu cidal sırasında büyütecektir. Küçük zabit, artık bambaşka biridir. Harp birçok kişiyi değiştirmiş, kendine getirmiş, birçok bakımdan bilinçlendirmiştir.
Gençlerin milletlerine karşı sorumluluklarını yeni baştan fark edişlerine bir örnek de Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun “Sümbül Kokusu”33
adlı hikâyesinde önümüze çıkar. Budapeşte Darülfünûnunda talebe iki
gencimiz, gazetelerden edindikleri Çanakkale ve Dersaâdet haberleri ile
perîşandırlar. Pencere önünde saksıdaki sümbülün kokusu iki genci bir
anda İstanbul’a götürür. İstanbul kaybediliyorsa yaşamak alçaklıktır, diyen Hüseyin Arif’i Mehmet Siyavuş kendine getirir. Aslında vatan müdafaa
edilmek zamanı iken başka bir memlekette durmak alçaklıktır. İki genç
apar topar hazırlanırlar, öğrencilikleri sebebiyle tecil edilen askerliklerini
bozarak gönüllü yola çıkarlar.
“Onbaşı Ali’nin Gördükleri”34 ise Yemen’de harp eden Ali’nin Bursa’daki
köyüne dönüşünde köylülerine nasıl cennet gibi bereketli topraklarda yaşadıklarını anlatmaya çalıştığını görürüz. Çöllerden ve çöl insanlarından
bahseden Ali’nin, yemek diye yenilen şeyleri, susuzluğu ve fakirliği anlatıp
vatanın kıymetini bilmek lüzumunu hatırlatması, daha fazla gayret etmek
gerektiğini söylemesi, başka diyarlara giden askerlerimizin ufuklarının
açıldığını da düşündürüyor.
Tüm olumsuzluklara rağmen hikâyeler ümit tavsiye eder. Ümidini
yitiren her şeyini yitirmiş demektir. Hikâyeler, ümitsizliğe karşı savaşırlar. Çanakkale Cephesi, ümit tazelemek için oldukça önemlidir. “Rahat
Döşeği”35, “Çanakkale’den Sonra”36, “Müjde”37, “Mustafa’nın Hilesi”38,
“Altıpatlar”39, bu yoldaki hikâyelerdir.
“Mustafa’nın Hilesi”nde, Kastamonulu bir erin su taşıyan eşeğiyle düşman safına yanlışlıkla dalması ve düşman askerlerinin ellerinden zekâsıyla sağ salim kurtuluşu esprili bir şekilde anlatılır. Böyle
zekî erleri olan bir ordu elbette muvaffak olacaktır. “Altıpatlar” ise
teknik üstünlüğün değil vatan sevgisinin getirdiği delice cesaretin
memleketi kurtaracağına işaret eder. “Müjde”, Çanakkale Cephesini
33 Ceyhan, a.g.e. (Müftüoğlu Ahmet Hikmet, “Sümbül Kokusu”, Yeni Mecmua (Çanakkale Nüsha-i
Favkalâdesi), İst. Nu:5/18, Mart 1331/1915. )
34 Ceyhan, a.g.e. (Ali Suad, “Onbaşı Ali’nin Gördükleri”, Halka Doğru, Nu:15, 17 Temmuz 1329/30
Temmuz 1913, s.116-118.)
35

Ceyhan, a.g.e. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, “Rahat Döşeği”, Kültür Bakanlığı Yay.,
Ank.1990, s.120-123.)

36

Ceyhan, a.g.e. (Ömer Seyfeddin, “Çanakkale’den Sonra”, Yeni Mecmua, C:1, Nu:6, 16 Ağustos
1917, s.119-120.)

37

Ceyhan, a.g.e. (Ömer Seyfeddin, “Müjde”, C:2, Nu:36, 21 Mart 1918, s.196.)

38

Ceyhan, a.g.e. (F(e). Celâleddin, “Mustafa’nın Hilesi”, Yeni Mecmua (Çanakkale Nüsha-i
Favkalâdesi), İst. Nu:5/18, Mart 1331/1915.)

39

Ceyhan, a.g.e. (Yakub Kadri, “Altıpatlar”, İkdam, Nu:6984, 2 Temmuz 1916.)
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ziyarete giden sanatçı heyetinin bir aralık gökyüzüne bulutlarla yazılmış “fethun karîb” (fetih yakındır) ifadesini görmeleri ve Allah’ın
yardımının yakında olacağına dair bir işaret aldıklarını düşünmelerini sağlar:“Genç şairler, karargâhlarında kumandanlara, siperlerde zabitlere, neferlere hep parlak, mavi göğün -o gelirken
gördükleri- büyük müjdesini büyük bir imanla, büyük bir samimiyetle anlatıyorlar, onları da kendileri gibi bu büyük mucizeye
inandırıyorlardı. Orada, Çanakkale’de ezeliyet fecrine giden gizli
manevi yollara benzeyen uzun, nihayetsiz siperler içinde benim de
–bilmem nasıl oldu- gelirken gördüğüm şeyin Tanrı eliyle yazılmış
“fethun karîb” müjdesi olduğuna şüphem kalmadı.” 40
“Çanakkale’den Sonra”da ise ülkesinden ve insanından uzun vakittir
bütün ümidini kesmiş, İstanbul’un ve memleketin işgâlini, kendisinin de
ölümünü bekleyen bir adamın Çanakkale’deki muazzam netice karşısında kendine, milletine ve istikbale inancının oluşması ve ilerlemiş yaşına
rağmen evlenerek yeni bir hayata başlaması anlatılır. Kahramanımızın bir
kızı olur ve ismini Mefkûre verir. Gerçekten de Çanakkale zaferi Türkler
için tek başına Birinci Dünya Savaşı’nın neticesidir. Harp sonundaki anlaşmalarda masa başında ortaya çıkan sonuç ne olursa olsun bu cephe,
milletin kendine itimadını yeniden kazandırmış, Millî Mücadele bu sayede
gerçekleşebilmiştir.41
Sonuç Yerine
Yukarıda Osmanlı’nın Cihan Harbinin hikâyesi anlatılmaya çalışıldı. Hiçbir
harbin hikâyesi iç ferahlatıcı değildir. Bu harp de öyle. Üstelik Birinci
Dünya Savaşı sonrası yapılan anlaşmalar, Türk’ün tüm gayretine rağmen,
Anadolu’yu Türklere bırakmaz. Bu, yeni bir varoluş kavgasını daha tetikler.
Bitti zannedilen bir hikâyeden Millî Mücadele ile yeni bir kutlu can doğar.
Dört sene boyunca harbe dair yazılan hikâyelerin azlığı düşündürücüdür. Yine de bu hikâyeler aracılığıyla Türk hikâyesinde İstanbul’un dışına
çıkıldığı, yeni insanlar, yeni mekânlar ve yeni konular yakalandığı bir gerçektir. Cephe hikâyeleri içerisinde en fazla Çanakkale cephesi konu edinilmiştir. Anadolu ise gönüllü asker alımları ve şehit yakınları noktasında
gündeme gelmiştir. Hikâyelerdeki ortak ruh millî birlik ve beraberlik, ayrıca Allah’ın yardımına duyulan ihtiyaçtır.
Birinci Dünya Savaşının hikâyesini yazan kalemlerle Birinci Dünya
Savaşının romanını yazan kalemlerin farklı meseleler üzerinde yoğun40 Ceyhan, a.g.e. (Ömer Seyfeddin, “Müjde”, C:2, Nu:36, 21 Mart 1918, s.196.)
41

Yukarıda bütün hikâyelere yer verilmemiştir. Birinci Dünya Savaşı hikâyeleri için bkz. Nesîme
Ceyhan, Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 3, 1. Dünya Savaşı Hikâyeleri, Selis Yay.,
İst.2007.
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laştıklarını görülür. Romanlarda, hikâyelerde önümüze çıkan meselelerden farklı olarak İstanbul’un işgâli ve savaş esnasındaki İstanbul, daha
yoğun olarak işlenir. Bu romanlarda sıkça karşımıza çıkan İstanbul’un
kıtlık günleri, harp zenginleri, vagon ticareti, işgal gücü askerleri ile bir
kısım Müslüman ahâlinin münasebetleri hikâyelerde yer almamıştır.
Hikâyelerde önümüze çıkan Anadolu ve farklı cephe manzaraları da romanlarda fazla detaylandırılmaz. Hikâye, tür olarak yine kenarda kalmış
küçük insan üzerinden maksadını aktarır.
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Ceyhan, Nesime, Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler 3, 1. Dünya Savaşı Hikâyeleri, Selis Yay.,
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The Ottoman Empire’s War’s “Story”

Nesîme Ceyhan Akça

Abstract
The years of World War I, 1914-1918, are the hottest years of disintegration and destruction process
of Ottoman. The lord of three continents can be beaten by wounding in many parts of its body, by
betraying, by persecuted, and only as a result of a world war. The expression of “sick man” repeated
every day for one century turned into reality and the indispensable “orient matter” is resolved. The
Ottoman Empire is outdated with a world war story. The unforeseen and unpredictable thing is that
this nation’s continue to breathe with a new state.
In this study, the world war struggle of Ottoman almost in ten fronts between the years 19141918 is going to be unrolled by means of the stories reflected in the press concurrent with the war.
These stories carrying the common identities of war stories are quite important as they witness the
time and reflect the social psychology of those days. It is known that literary works cannot be considered as historical documents, however, these texts did not refrain to transfer the moments with
the pen of the fact that the history writers ignored as they are the product of realist observations.
Key Words: Ottoman Empire, World War I, story, literature.

Osmanlı’nın Cihan Harbinin “Hikâye”si

Nesîme Ceyhan Akça

Özet
Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918 yılları, Osmanlı’nın parçalanma ve yok edilme sürecinin en sıcak
seneleridir. Üç kıtanın ihtiyar efendisi, bedeninin birçok yerinden yaralanarak, ihanete uğrayarak,
zulüm görerek ve ancak bir cihan harbinin neticesinde alt edilebilir. Bir asır her gün tekrar edilen
“hasta adam” ifadesi hakikate dönüştürülür ve çözülmesi zaruri görülen “şark meselesi” çözülür.
Osmanlı Devleti, bir cihan harbi hikâyesiyle miadını doldurur. Öngörülemeyen, tahmin edilemeyen
ise, bu milletin yeni bir devletle nefes almaya devam etmesidir.
Bu çalışmamızda 1914-1918 yıllarında Osmanlı’nın neredeyse on cephede gerçekleşen dünya
savaşı mücadelesi, harple eşzamanlı olarak basına yansıyan hikâyelerle gözler önüne getirilmeye
çalışılacaktır. Harp hikâyelerinin genel hüviyetini taşıyan bu hikâyeler, zamana şahitlik etmesi ve
o günlerin toplum psikolojisini aksettirmesi bakımından önemlidir. Edebî eserlerin tarihi vesika
sayılamayacağı malumdur; ancak bu metinler, realist gözlemlerin mahsulü olmaları münasebetiyle
tarih yazıcılarının ihmal ettiği anları gerçeğin kalemiyle aktarmaktan geri durmamışlardır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı, hikâye, edebiyat.
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80. Yılında İnkılâp (Tarihi) Dersleri
D. Mehmet Doğan
Yazar

Yakın devirlerin tarihini yazmak kadar öğretmek de problemlidir. Hele
yaşayanların müdahil olduğu/olabileceği bir tarih kesitini yazmak/ anlatmak daha ciddi sıkıntılara yol açar. Türkiye’de bu 1930’lu yıllarda, daha
net konuşmak gerekirse, Cumhuriyet’in 10. yılında, yani rejimin müellifi
hayatta ve muktedir iken yapılmaya başlanmıştır. Bu başlangıcın 1927’de
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 2. Umumî Heyeti’nde Gazi Mustafa Kemal
Paşa’nın Nutuk’uyla bir doktrin halinde müjdelendiğini söylemek mümkündür. Bu yakın tarihin başlangıçta “İnkılâp tarihi” olarak adlandırıldığını, daha sonra daha objektif bir yaklaşım benimsenerek “Cumhuriyet
tarihi”ne dönüştürüldüğünü, muhteva değişmediği için 1960 darbesinden
sonra inkılâp yerine “devrim” denilerek devam edildiğini, nihayet 1980
darbecilerinin “devrim”i “inkılâb”a çevirerek ve başına “Atatürk ilkeleri”
ibaresini ekleyerek öğretimi sürdürdüklerini hatırlayabiliriz.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu’na göre, Türkiye’de
bütün üniversitelerde İnkılâp Tarihi Enstitüsü, araştırma ve uygulama
merkezleri açmak mecburî sayılmaktadır.1 Bu bilhassa 28 Şubat döneminde sıkı tutulan bir işti, bu yüzden o zaman mevcut bütün üniversiteler
böyle enstitüler, merkezler kurdular. İşe bakın ki, bu enstitüler-merkezler
var ve üniversitelerde İnkılâp Tarihi dersi mecburî, fakat bu işin tarihi ile
ilgili belli başlı bir çalışma yok. Sahayı bilmek iddiasında olanların dahi
gerçek bilgiler yerine söylentileri gerçek sanıp tekrarladıkları sık rastlanan
bir hâl. Mesela, ilk inkılâp tarihi dersinin 1933’te verildiği, ilk konuşmayı
Atatürk’ün veya İnönü’nün yaptığı bu kabildendir.2
1

Mesela, 2010’da kurulan devlet üniversitelerden İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara’daki
Yıldırım Bayezid Üniversitesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Fatih Sultan
Mehmet Üniversitesi’nde İnkılap Tarihi Enstitüsü bulunmamaktadır. Gelişim Üniversitesi,
Avrasya Üniversitesi, Şifa Üniversitesi gibi özel vakıf üniversitelerinde de yoktur. Anadolu’da
yeni kurulan şehir üniversitelerinden Bayburt, Gümüşhane, Sinop üniversitelerinde de keza
bulunmamaktadır. Buna karşılık, Kastamonu Üniversitesi’nde rektörlüğü bağlı Atatürk İlkeleri
ve İnkılâp Tarihi bölümü dikkati çekmektedir. Bazı üniversitelerde bölüm veya anabilim dalı
olarak İnkılâp tarihi yer almakta, olmayanlarda da bu dersleri muhtemelen tarih bölümü hocaları vermektedir.

2

Sanat tarihi alanındaki yayınlarıyla tanınan Prof. Dr. Oktay Aslanapa, dönemin İnkılâp tarihi
ders notlarını “1933 Yılında İstanbul Üniversitesi’nde Başlayan İlk İnkılâp Tarihi Ders Notları” adıyla yayınlamıştır. (İstanbul, 1997) Aslanapa, Önsöz’de İnkılâp tarihi derslerinin baş-
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Bu derslerin düzenli olarak verilişinin 80. yıldönümü hatırlanmadı
bile...
Dr. Reşit Galip ve İnkılâp dersleri
“İnkılap tarihi” derslerinin başlangıcı, zamanın Adliye Vekili Mahmut Esat
(Bozkurt)’un Ankara Hukuk Mektebi’nde verdiği “İhtilaller tarihi” dersine
dayandırılmaktadır (1925). Darülfünun, gerçek özerk bir üniversite olgunluğu ile inkılâplar konusunda siyasetle paralel hareket etmemiş, belki de
esas olarak bu sebeple lağvedilerek 1933’te İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarını yürüten Maarif
Vekili Dr. Reşit Galib’in inkılâp tarihinin Üniversite’de öğretilmesi konusunda da ilk adımları attığı anlaşılmaktadır.
Reşit Galip, 1933 te Üniversite kuruluş çalışmaları sırasında İnkılâp
Tarihi Enstitüsü’nün (Türk İnkılâbı Enstitüsü) kurulacağını, Türk
inkılâbının ideolojisini yeni üniversitenin işleyeceğini belirtmiştir.3
Reşit Galib’e göre, İnkılâp Enstitüsü, siyasî, hukukî, adlî, içtimaî,
iktisadî, malî sahalarda ve umumî olarak millî kültür sahasında Türk
inkılâbını doğuran sebepleri, Türk inkılâbının ana unsurlarını, prensiplerini, inkılâptan doğan Türk geleceğinin her safhasını inceleyecektir.4
Enstitüye ırkan Türk olmayanların alınmayacağı, işe yeminle başlanacağı
da ifade edilmektedir.5 O zamanın gazete haberlerine göre, İnkılâp tarihi
kürsüsü Maarif Vekili Dr. Reşit Galip Bey’e teklif edilmiş, o da kabul etmiş ve böylece kürsünün kadrosu tamamlanmıştır. Kadroda muavin olarak Mükrimin Halil (Yınanç), Hilmi Ziya (Ülken), Akdes Nimet (Kurat),
Enver Ziya (Karal), Nizamettin Ali, Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu), Ahmet
Akil beyler çalışacaklardır.6
langıcını, kendisi katılmışcasına anlatmaktadır. Gerçekten dersler Zeynep Hanım Konağı’nın
yanındaki ahşap konferans salonunda verilmeye başlanmıştır, fakat 1933’te değil, 1934’te.
Aslanapa’nın Üniversite’ye başlama yılı 1934 olduğuna göre, kendisi bu derslerin takipçisi olabilir. Derslerin 1933’te başladığı yönündeki bilgi ise hafıza yanılmasından başka bir şey değildir.
3

Saadet Tekin: “Dr. Reşit Galip ve üniversite reformu” Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları
Dergisi, C.1, S. 2, 1992, sf. 207
31 Mayıs 1933 tarihinde TBMM Üniversite Kanunu’na kabul etmiştir. 20 Haziranda Maarif
Vekaleti Üniversite’de İnkılâp Enstitüsü açılması kararını almıştır. 31 Temmuzda Darülfünun
kanun gereğince kapanmış, 1 Ağustosta Üniversite kurulmuştur. Reşit Galib 13 Ağustos’da Maarif Vekilliğinden istifa etmiştir.

4

Cumhuriyet, 1.8.1933

5

Afet İnan: Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler. Ankara, 1984, sf. 210 vd.

6

Milliyet 11.8.1933
Mükrimin Halil, Akdes Nimet tarihçidir. Hilmi Ziya felsefe, Ziyaeddin Fahri sosyoloji hocasıdır. Enver Ziya daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde Türk
İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nü kuracak ve ilk Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ders kitabını yazacaktır
(1942) Bu kitap, 1981 yılına kadar okutulmuştur. Ahmet Akil’le ilgili bilgi bulamadık. Nizamettin Ali, Nizamettin Ali Sav olabilir. Hüseyin Hüsnü Paşa’nın oğlu. Türkiye’de Hendese,
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Öğreticilerde ırk mensubiyetini şart koşma, yemin etme gibi unsurlar
bu dersin ilimden çok inanç sahasına girdiğini, başlangıçta tamamen ideolojik bir öğretimin hedeflendiğini gösterir.
Üniversite reformunu yapan Bakan’ın fahrî profesör olarak İnkılâp kürsünün başına getirilmesi döneminde tartışmalara-dedikodulara yol açmıştır. Reşit Galip, 1933 yazında Moda’da bir deniz kazasında çocuklarını ve
baldızını kurtarmak için denize atlamış, kurtarma işini yapmış, ama daha
önce verem geçirdiğinden bünye zafiyeti yüzünden rahatsızlanmıştır.
Bu vak’adan sonra Atatürk Yalova’da bulunurken huzura davet edilmiş,
O da rahatsızlığını öne sürerek gelemeyeceğini belirtmiştir. O sıralar kendisi ile ilgili bazı dedikodular dolaşımdadır. Bunlardan biri inkılâp tarihi profesörü yapılmasıdır. Atatürk’ün sofrasında “siz varken, İsmet Paşa
varken Reşit Galip nasıl profesör olur” diyenler vardır. Ayrıca, Darülfünun
lağvedilince M. Kemal, İsmet ve Fevzi paşaların fahrî profesörlükleri de
ortadan kalkmıştır. Bu vasatta Reşit Galib’in kulağına Atatürk’ün “istifa
etsin” dediği haberi geliyor. İstifasını özel ulakla İsmet Paşa’ya ulaştırıyor.
İsmet Paşa’nın “o istifa ederse ben de ederim” dediği söyleniyor. Bu tartışmalar sırasınde Rektör Neşet Ömer (İrdealp) ve Edebiyat Fakültesi Dekanı
Fuat (Köprülü) Yalova’ya, huzura çağrılıyor. Atatürk Reşit Galib’in istifasını kabul ediyor, bir süre sonra Hikmet Bayur’u İnönü ile arasının açık
olduğunu bilmesine rağmen Maarif Vekili yapmak istiyor. Reşit Galib’in
istifasından sonra Maarif Vekilliği’ne iki buçuk ay sonra, o sırada Riyaseti
Cumhur Umumî Kâtibi (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri) olan Yusuf
Hikmet (Bayur) getiriliyor.7
Reşit Galib’in bakanlığı bir yıldan az sürmüştür (19 Eylül 1932-13
Ağustos 1933) Reşit Galib’in Maarif Vekili yapılması Gazi ile bir sofra tartışmasına dayandırılıyor.
Aydın milletvekili olan Reşit Galip Ankara Halk Evi başkanlığını da üstlenmiştir. Halk Evi’nde tiyatro faaliyetleri de yapılmaktadır. Maarif Vekili,
faaliyetlerinde ona yeterince yardımcı olmamaktadır. Reşit Galip sofrada
M. Kemal Paşa’nın hocası olan Maarif Vekili Esat (Sagay) Bey’i tenkid ediyor. Atatürk de hocasının bu şekilde eleştirilmesine kızıyor. Sarhoş olduBerlinde yüksek Mühendislik okumuş. Haydelberg Üniversitesi’nde iktisat ve felsefe doktorası
yapmış, Londra Üniversitesi’nde öğretimini tamamlamıştır. 1919’da Şefik Hüsnü’nün İşçi ve
Çiftçi Sosyalist Fırkasında yer almış. Daha sonra Yunus Nadi’nin Ankara’da yayınladığı Yeni
Gün gazetesinde yazarlık yapmış, tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli devlet kademelerinde
bulunmuştur. 1934’te M. Vehbi Sarıdal’la Marx’ın Kapital’ini çevirmeye teşebbüs eden ve
İsmet İnönü’nün danışmanlığını da yapan Sav, 1954 ve 1957’de Demokrat Parti’den milletvekili seçilmiştir. Milletvekili iken 1959’da ölmüştür. Türklerde Sanayi (1930) ve Sanayi İktisadı
ve Türk Sanayi (1950) isimli iki kitabı vardır. (https://eksisozluk.com/nizamettin-ali-sav-4124237?day=2013-11-24)
7

Arı İnan: Tarihe Tanıklık Edenler. İstanbul 2011, Uluğ İğdemir’le konuşma, sf. 3-10
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ğu anlaşılan Reşit Galib’in sözlerine devam etmesi üzerine M. Kemal Paşa
ona sofradan kalkmasını söylüyor. O da “burası milletin sofrasıdır” diyor.
Bunun üzerine Paşa sofrayı terk ediyor. Reşit Galip de haber vermeden
Ankara’ya gidiyor. Aradan aylar geçtikten sonra M. Kemal Çankaya sofrasında Reşit Galib’i hatırlıyor ve Kılıç Ali’ye soruyor. Bunun üzerine Reşit
Galip getirtilir, Paşa’nın elini öper. Sandalyesi iki askere taşıttırılıp sofradan kaldırılarak kendisine ders verilir.8 Bakanlığa tayininin bu hadiseden
sonra olduğu anlaşılmaktadır.9
Bir süre sonra da bu sefer İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda M. Kemal
Paşa hocası Millî Eğitim Bakanı’nı sıkıştırır. Cevabından memnun olmaz.
İstifasını ister ve yerine bir isim teklif etmesini söyler. Bir odada görüşürler
ve çıkınca, Esat Bey yerine Reşit Galib’i teklif eder. Durumdan Başvekil
İsmet Paşa’nın haberi yoktur. Telefonla haber verilir. İsmet Paşa biraz direnir, fakat sonunda “emir ve irade Şef’imindir” diyerek kabul eder.10
Reşit Galib’in Bakanlığı sırasında yaptıklarından ötürü kıskanıldığını,
kendisinden beş yıl sonra Maarif Vekili olan Hasan Âli Yücel ifade etmektedir. Ona göre, “iki ruh cücesi” onun eteklerine yapışıp umulmadık bir zamanda bu karakter kahramanının yere düşürülmesine aracı olmuşlardır.11
8

aynı yer ve Kılıç Ali’nin Anıları, sf. 288-290

9

Rodoslu olan Reşit Galip tabiptir. Balkan Savaşı’na ve 1. Dünya Harbi’ne gönüllü olarak
katılmış, Tavşanlı’da doktorken Millî Mücadele için çalışmaya başlamıştır. Millî Mücadele’den
sonra Mersin’de doktorluk yaparken ziyareti esnasındaki konuşmayla M. Kemal Paşa’nın dikkatini çekmiştir. M. Kemal Paşa’nın Reşit Galib’i tanıma hikâyesini şahidi olan Kılıç Ali anlatmaktadır. 1923 martında bir güney gezisine çıkılmıştır. Mersin’deki durumdan memnun olmayan Paşa’nın, Türkocağı başkanı Reşit Galib’in “Senin asıl büyüklüğün, ‘Milletin bir ferdiyim”
diye övünmendir” sözü hoşun gider. Bu hadiseden bir hayli sonra boşalan milletvekillikleri için
isim aranırken hatırına gelir. Sıhhat Vekili Refik (Saydam) buna karşı çıkar. “Bu adamı çok
iyi bilirim. Şimdi bir köy doktorunu milletvekili yapıyoruz. Yarın milletvekilliği kendisine az
gelecek. Bakan olmak isteyecek. Bakan olursa o da az gelecek başbakanlık isteyecek! Başbakan
olursa...” (Kılıç Ali’nin Anıları. Derl. Hulusi Turgut. İstanbul 2013. Sf. 288-290) 1925’te Aydın
milletvekili yapılan Reşit Galip vekil olduktan sonra İstiklâl Mahkemesi üyeliğine getirilir.
“Reşit Galip Atatürk’ten aldığı her görevi büyük bir özenle yerine getiriyordu. Bu nedenle de
Atatürk’ün dikkatini çekmeyi başarmıştı...Onun çevresine girmiş oldu. Her akşam sofrada ve
yapılan gezilerde arkadaşlar arasında bulundu. Fakat Atatürk’ün çevresine girip onun yakını olduktan sonra tavırları değişmeye başladı. Yavaş yavaş yakın ardaşlarını bile beğenmez olmuştu.
Sadece milletvekili olarak kalmış olmasını takdir edilmemesine bağlıyordu. Dr. Refik Saydam’ı
haklı çıkarır gibiydi.” (Kılıç Ali’nin Anıları a.g.e 290)
Reşit Galib’in uzun süre ilkokullarda her sabah okutulan “Andımız”ın ilk halini yazdığı bilinmektedir. (Yener Oruç: Atatürk’ün “Fikir Fedaisi” Dr.Reşit Galip, Gürer Yayınları, İstanbul, 2007,
A.Gürhan Fişek: “Eğitimin yapı taşları az zamanda çok işler yaptı.” sosyalpolitika.fisek.org.tr/

10

Kılıç Ali’nin Anıları, sf. 295-297

11

Zikreden: Prof.Dr.A.Gürhan Fişek: “Eğitimin yapı taşları -Az zamanda çok işler yaptı.”
Hasan Âli (Yücel)’nin dönemin bilgilerine dayanarak konuştuğunu tahmin edebiliriz. Mustafa
Kemal Paşa’nın 1930’lu yıllarda çok sık görüştüğü, konuştuğu, sofrasına davet ettiği kişiler bellidir. En sık görüşülen-çağrılan, ziyaret edilenlerin başında İstiklâl Mahkemesi üyesi Kılıç Ali
gelmektedir. Yazar Falih Rıfkı (Atay) ve Parti Genel Sekreteri Recep (Peker) de bu kategoridedir. (bkz. Walter F. Weiker: “Kemal Atatürk’ün yakınları, 1932-1938” Belleten, C. 34, S. 136, sf.
609-627) Tam olarak bu kişilerin kastedildiğini iddia etmemekle beraber, böyle bir tahminde
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Dr. Reşit Galib’i 1933 yılında ideolojik bir İnkılâp tarihi dersinin
Üniversite’de okutulması konusunda harekete geçiren sebep ne olabilir?
1933 nisanında Milliyet gazetesinde başlatılan Millî Mücadele ile ilgili
yayınlar, doğrudan Cumhuriyet’in ilk muhalif partisi olan Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası (Partisi) erkânını -ki bunlar Millî Mücadele’nin önemli
isimleridir- itibarsızlaştırma maksatlıdır. “Ankaralının defteri” sütununun
27 Nisan tarihli yazısı “Tek cepheye sadakat böyle mi olur?” başlıklıdır ve
Kâzım Karabekir Paşa’yı hedef almaktadır.
Bu yazıları takip eden Kâzım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa’nın
parası ile eski yaveri ve o sırada Siirt meb’usu olan Mahmut (Soydan) tarafından çıkarılan bu gazetede yazılanlara itiraz eder. Her şeyi göze alarak
cevabî yazılar (mektuplar) gönderir. Bu yazılar önce yayınlanır, sonra çürütülmeye çalışılır. Daha sonra bazı vesikalar konmaz ve nihayet cevabî yazılar neşredilmez. 8 Mayıs tarihli gazetede, Gazi’nin Kâzım Paşa’nın yazıları hakkında kanaati Falih Rıfkı’nın ağzından aktarılır: “Bu mektubu yazan
üzerine akıl doktorlarının dikkat nazarını celbederim.”
Bunun üzerine Paşa, “şarkılı ibret yazacağına İstiklâl Harbi’ne ait bir
eser yaza idin” diyenlere cevaben, böyle bir eserin yayınlanmasına karar
verir. Böylece İstiklâl Harbimizin Esasları kitabı matbaaya gönderilir.12
İşte tam bu sırada Kâzım Karabekir Paşa’nın Erenköy’deki köşkünün
etrafında emniyet gözetimi sıkılaştırılır. Kitabın birinci cildinin basımı bitmek üzereyken matbaacı, maruz kaldığı tehditler üzerine “pasaportumu
alarak savuşmaktan başka çaresinin kalmadığını” bildirir.13 Daha sonra
böyle “millî dâvaya aykırı” bir eseri basmak istemediğini beyan eden telgraf gönderir.
Bu arada kitabın basılı formaları bir gece Yeşilköy yolundaki bir kireç
ocağında yakılmıştır. 4 Haziran 1933’de Paşa’nın köşkü Emniyet’çe aranır
ve 96 dosya alınıp götürülür...
İnkılâp tarihinin resmî anlatımını tedrisat konusu yapmak böyle bir döneme rastlamaktadır. Yıl, 1933, Cumhuriyetin 10. Yıldönümüdür. Maarif
Vekili Reşit Galib’in bu havada, Gazi Paşa’ya sadakatını ısbat etmek için
Üniversite’de kürsü kurulmasına yöneldiğini, fakat Paşa’nın etrafındaki
bazı kişilerin dedikoduları üzerine teşebbüsünün akim kaldığını söyleyebiliriz. Gazi Paşa’nın fikri beğendiğini, fakat başka bir sadık adamı tarafınbulunabiliriz. Nitekim, dersler her ne kadar daha sonraki Maarif Vekili tarafından başlatılmış
ve ilk ders verilmişse de İnkılâp Derslerinde Recep Bey baş rolü oynamıştır. Kılıç Ali’nin, Reşit
Galib’in bakanlığı sırasındaki hal ve hareketine bakarak, “Refik Bey’in dediği çıktı... Çok geçmedi bakanlıktan istifaya mecbur edildi” demesi dikkat çekicidir. (Kılıç Ali’nin Anıları, sf. 298)
12

Kâzım Karabekir: Bir Düello Bir Suikast. (Yayın haz. Faruk Özerengin) İstanbul 1995, sf. 79

13

a.ge. sf. 93
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dan hayata geçirilmesini uygun bulduğunu tahmin edebiliriz. Bunun için
seçilen isim “Riyaseti Cumhur Umumî Kâtibi” Yusuf Hikmet (Bayur)dir.
Cumhurbaşkanı “Genel Sekreteri”ni bu iş için görevlendirmiştir. Gazi’nin,
Dr. Reşit Galip yerine Yusuf Hikmet’i seçme sebeplerinden biri de Reşit
Galib’i İnönü’ye yakın görmesi olabilir. Nitekim Reşit Galib’in istifası
İsmet Paşa’ya ulaştırıldığında ilk tepki olarak “o istifa ederse ben de ederim” demesi ilgi çekicidir.
Yusuf Hikmet (Bayur) ve İnkılâp Enstitüsü
Dr. Reşit Galib’in hazırladığı zemin üzerinde ilk İnkılâp (tarihi) dersleri, 1934 yılının mart ayında verilmeye başlanmıştır. Maarif Vekili Yusuf
Hikmet Bey tarafından 4 Mart 1934 günü İstanbul Üniversitesi İnkılâp
Enstitüsü açılmıştır. Ankara’da yayınlanan CHP’nin yayın organı 3 Mart
tarihli Hakimiyet-i Milliye haberi 1. Sayfadan ve resimli olarak vermiştir: “İnkılâp Enstitüsü. Maarif Vekili Hiket Bey yarın ilk dersi verecektir.”
Gazetenin başyazısı da bu konuya ayrılmıştır. Falih Rıfkı (Atay), yazısında
bir Fransız ihtilalcisine ait olduğunu iddia ettiği şu sözü aktarır: “Yarım
inkılâp yapanlar mezarlarını kazıyor demektir.” Falih Rıfkı’ya göre, Türk
inkılabı yaradış ve tamamlanış hareketine nesillerce devam edecektir:
“Fakat bugün artık bu hareketin ana istikametleri, ana prensipleri ders
olarak verilebilir.”
“İnkılâp yürüyor demek, inkılâp düşünüyor, inkılâp okuyar, inkılâp
yazıyor, inkılâp sıcak ve taze şuur hassasını muhafaza ediyor demektir.”
İlk ders haberi 5 Mart 1934 tarihli gazetelerde yer almıştır. Cumhuriyet
gazetesi haberi 1. Sayfadan şu başlık altında vermektedir: “İnkılâp enstitüsü açıldı. İlk dersi Maarif Vekili Hikmet B. Verdi.”
Alt başlıkta salonu dolduranların dersten evvel hep bir ağızdan
“Cumhuriyet marşı”nı terennüm ettikleri (okudukları) belirtiliyor.
Cumhuriyet marşının 10. Yıl marşı olduğu tahmin edilebilir. İstiklâl
Marşı’nın değil de “Cumhuriyet marşı”nın açılışta okunması ilgi çekicidir. Haberle ilgili iki resimde kalabalık dinleyici topluluğu ve dersi veren
Hikmet Bey görülmektedir.
“İstanbul Üniversitesi İnkılâp Enstitüsü, dün saat 17.30 da Maarif
Vekili Hikmet Bey tarafından Üniversite konferans salonunu hınca hınç
dolduran binlerce talebe ve samiinin (dinleyicinin) huzuru (katılması)
ile açılmıştır. Salonun oturacak ve ayakta durulabilecek yerleri binlerce
Üniversite ve Harp Akademisi talebeleri ile Türk ve ecnebi profesörleri tarafından doldurulmuş bulunuyordu.”
“Ders başlamadan evvel salonu dolduranlar hep bir ağızdan Cumhuriyet
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marşını terennüm etmişlerdir.”
“Tam saat 17.30’da Vekil Bey alkışlar arasında kürsüye gelerek, Enstitü
faaliyetinin ne şekilde cereyan edeceğini ve tedrisatın kimler tarafından
ve hangi bahisler üzerinden yapılacağı hakkında kısa bir mukaddemeden
sonra ilk dersine başlamıştır.”
“Vekil Bey Türk inkılâbının yüksek mânasının ne olduğunu ve bu
inkılâbın nasıl başladığını anlatmak üzere Türk inkılâbını muhtelif kısımlara ayırmış ve bunların en mühimminin ilk safhayı teşkil eden askerî kısmı olduğunu, bunun temadisi olan hukukî kısmın inkılâbın ikinci safhasını, iktisadî kısmın üçüncü safhayı, haricî siyaset kısmının da dördüncü
safhayı teşkil ettiklerini söylemiş ve bunlaran birinci kısmın, Recep Bey
tarafından, hukukî kısmın Mahmut Esat Bey tarafından, iktisadî kısmının
Yusuf Kemal Bey tarafından ve harici siyaset kısmının da kendisi tarafından tedris edileceğini söylemiştir.”
“Vekil Bey, bundan sonra uhdesine almış bulunduğu inkılâp safhasının
ilk dersini, Türk inkılâbının siyasî kısmını safha safha anlatmaya başlamıştır.”
“Hikmet Bey tedrisatına, Büyük Harbe takaddüm eden cihan vaziyetini ve bu vaziyet içinde Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasî, iktisadî, coğrafî
halini ve İmparatorluğun zaaf noktalarını izah ederek girişmiş, Büyük
Harp’teki büyük devletlerin ve Osmanlı Devleti’nin karşılıklı vaziyet ve
münasebetlerini, harbin neticesini siyasî noktayi nazardan büyük bir itina
ve vukufla izah etmiş ve bu izah hazurun tarafından büyük bir alâka ile
dinlenmiştir.”
“Vekil bey tedrisatına yarın devam edecektir.”
İnkılap Enstitisü’nün açılışı mahiyetindeki Maarif Vekili tarafından verilen bu ilk dersin gerek başlangıç tarzı itibarıyla, gerekse katılanlar arasında Türk ve yabancı öğretim üyelerinin bulunması ve Harb Akademisi
talebelerinin de yer almaları ile bir açılış merasimi olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıçta okunan Cumhuriyet marşı da bu tören havasını güçlendirmektedir. Bakan, konuşmasında dersin muhtevası ve bu muhtevanın
hangi isimler tarafından tedris edileceğini de açıklamıştır. Bu durumda
Reşit Galib’in tasarladığı tarzda bir tedrisatın sözkonusu olmayacağı anlaşılmaktadır. Reşit Galip İnkılap Kürsüsü başkanı olarak ders verecek, onun
yardımcıları üniversitenin öğretim üyeleri olacaktı. Bu kısa süre sonra,
derslerin üniversite hocaları tarafından tedris edileceğine işaret olabilir.
Fakat, Yusuf Hikmet Bey, hiçbir Üniversite hocasının ismini zikretmemiş,
kendisiyle birlikte 4 kişi tarafından bu derslerin verileceğini belirtmiştir.
Bunların başında Recep Bey (Peker) gelmektedir.
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Recep (Peker), o sırada Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Umumî Kâtibi
(Genel Sekreteri)dir. Umumî Kâtip Parti hiyerarşisinde Gazi ve İsmet
Paşa’dan sonra üçüncü yetkili kişidir. Gazi Parti’nin başkanı ve Ebedî
Şef’dir, Başvekil İsmet Paşa Parti’nin başkan vekilidir. Recep Bey daha
önce çeşitli bakanlıklar yapmış, parti içinde etkili bir isimdir. Reşit Galib’in
ayağını kaydıran isimler arasında onun bulunma ihtimali kuvvetlidir.
Recep Bey’in döneminde Faşist, Nazist ve Komünist partilerde genel sekreteliğin önemi dikkate alınır ve ayrıca CHP’yi bu otoriter partilere benzetme yönünde eğilimler hatırlanırsa, ideoloji oluşturma konusundaki mevkii
de kolaylıkla kavranabilir. İnkılâbın askerî vechesi ile ilgili dersleri Reep
Bey’in vereceği Maarif Vekili tarafından belirtilmiş olmakla beraber, onun
yayınlanmış olan dersleri, bu muhtevayı aşacak genişliktedir.14
İnkılâp derslerinin ikinci ismi, Mahmut Esat’tır. Daha önce Adliye
Vekilliği yapan ve Medenî Kanunu hazırlayan Mahmut Esad (Bozkurt)
konunun hukukla ilgili yönlerini anlatacaktır. Bozkurt’un İstanbul’da ve
Ankara’da verdiği dersleri “Atatürk İhtilali” isimli kitabında bütünleştirildiği söylenebilir (1940).15
İnkılâbın iktisadî vechesini anlatacak isim Yusuf Kemal (Tengirşenk)
Bey, Adliye ve Hariciye vekillikleri yapmış bir hukukçudur.16
Maarif Vekili Yusuf Hikmet (Bayur) kendi sahasını haricî siyaset olarak
belirlemiştir. Reşit Galib’den sonra, kısa süre Refik (Saydam”ın vekaletinin
ardından) 27 Ekim 1933’te bakanlığa getirilen Yusuf Hikmet Bey’in bu görevi bir yıl dolmadan, 8 temmuz 1934’te sona ermiştir (8.5 ay).
İnkılâp (Tarihi) derslerinin başlangıçta, hepsi neredeyse ömür boyu
milletvekilliği yapan ve esas olarak siyasetçi kategorisinde yer alan kişiler tarafından verilmesi üzerinde düşünülmesi gereken bir husustur. Reşit
Galip’in başlangıçta işi akademiye bırakacak bir yapı kurmak istemesine
rağmen, Yusuf Hikmet, muhtemelen aldığı direktife uygun olarak kürsüyü siyasetçilere tahsis etmiştir. Bunların içinde aktif siyasetçiliği en önde
olan elbette Recep Peker’dir. Daha sonra Dahiliye Vekilliği (1942-1943) ve
en sonunda Başbakanlık da yapmıştır (1946-1947). Mahmut Esat, Ankara
Hukuk Fakültesi’nde hocalık yapmış, Yusuf Kemal Tengirşenk, 1933’te adliye vekilliğinden ayrıldıktan sonra Ankara Hukuk Fakültesi’nde ekonomi
14

Recep Bey’in İnkılâp Dersleri, önce Halkevi dergisi Ülkü’de tefrika edilmiş, sonra da Ankara’da
Parti’nin basımevi Ulus Matbaası’nda kitap olarak basılmıştır (1935 ve 1936) Birikim Yayınları
1983’de, İletişim Yayınları 1984’te kitabı tekrar yayınlamışlardır.

15

Oktay Aslanapa Mahmut Esad’ın ders notlarını Recep ve Yusuf Kemal beylerin ders notlarıyla
birlikte yayınlamıştır. (İlk İnkılâp Tarihi Ders Notları. İstanbul 1997)

16

Yusuf Kemal Tengirşenk’in Türk İnkılâbı Ders Notları-Ekonomik Değişmeler, Edebiyat
Fakültesi Talebe Cemiyeti Neşriyatı arasında 1935’te basılmıştır. Kitabın kapağında “Talebe
tarafından derslerde tutulan notlar” ibaresi yer almaktadır.
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profesörü olarak çalışmış, hayatının son dönemine kadar üniversite hocalığını devam ettirmiştir. Yusuf Hikmet Bayur ise, İnkılâp Tarihi konusunu iş edinmiş, üniversite hocalığı yapmış, 3 cilt 10 kitaplık Türk İnkılâbı
Tarihi kitabını yazmıştır (1940-1967)
İnkılâp derslerinin ikinci günü de gazetelerin 1. Sayfasında resimli haber olarak yer almıştır. Cumhuriyet gazetesi 6 Mart 1934 tarihli nüshasında haberi “İnkılap Enstitüsünde” başlığı ile vermiştir. Alt başlıkda, “Maarif
Vekili Hikmet Bey, dün ikinci dersinde Türk inkılâbı demek Gazi demek
olduğunu söyledi ve Gazi büyük adamların en mümtazıdır, dedi.” ifadesi
yer almaktadır. Toplantı ile ilgili resimden sonra “Maarif Vekili’nin bugün
Ankara’ya gideceği belirtiliyor“ ibaresine yer verilmektedir.
İnkılâp derslerinin başlaması ve Dr. Reşit Galib’in ölümü!
İstanbul Üniversitesi’nde İnkılâp Kürsüsü’nün açılması ve ilk dersin verilmesi haberi gazetelerde yer aldığı gün, bu konuyla ilgili ilk adımları atan Dr.
Reşit Galib’in vefat etmesi ilgi çekici bir tevafuk olarak okunabilir. Meşhur
kurtarma hadisesinden sonra sağlık durumu bozulan Reşit Galip’in rahatsızlığı bilahire zatürreye dönüşmüştür. Dr. Reşit Galip, 5 Mart 1934 günü
bu hastalıktan kurtulamıyarak vefat eder. 6 Mart tarihli gazeteler bir taraftan İnkılâp dersleri haberini verirken, bir taraftan da onun vefat haberini
duyurmakta ve hakkında övücü ibareler kullanmakta idiler. Reşit Galip’le
ilgili övücü ifadelere rağmen, onun İnkılâp kürsüsü kurma konusundaki
öncülüğünden hiç söz edilmemesi de ilgi çekicidir.17
Recep Bey kürsüde
Recep (Peker) Bey’in ilk dersi vereceği 14 Mart 1934 tarihli Cumhuriyet
gazetesinde “İnkılâp Konferansları. Recep Bey yarın ilk dersini verecek”
başlığı ile duyurulmaktadır. Alt başlıkta Recep Bey’in dersine büyük ehemmiyet atfedildiği belirtilmektedir. Maarif Vekaleti’nin sene içinde verilecek dersleri bir araya toplayarak bir kitap halinde neşredeceği bilgisi de
haber metninde yer almaktadır. Haberde, fakültelerin son sınıf talebeleri
17

Reşit Galib’in ölüm haberi, Hakimiyet-I Milliye’de “İnkılâp Enstitüsünde ilk ders verildi” haberinin altında siyah çerçeve içinde tek sütunda 24 satırlık haber olarak verilmiştir. (5 Mart
1934). Ertesi gün (6 mart) Birinci sayfa sağ başta resimli büyük haber Reşit Galib’e ayrılmıştır:
“Büyük kayıp.” Haberde, aydın meb’usu için Mecliste saygı duruşu yapıldığı “bir dakika sükut” belirtilmektedir. Burhan Asaf’ın Reşit Galip’le ilgili yazısı iç sayfalardadır. Hakimiyet-i
Milliye’nin 7 Mart nüshasında, Reşit Galib’in cenaze mersimi haberi vardır. Cenazeye katılanlar şöyle duyuruluyor: “Başvekil, Meclis Başkanı, Reisicumhur Umumi Kâtibi Ruşen Eşref,
başyaverleri Celâl b., Muallim Âfet hanımefendi, vekil beyler, CHP Umumî Kâtibi Recep bey,
CHP umumî idare heyeti azası, mebuslar, bütün devlet erkânı, muallimler, talebeler velhasıl
Ankara’nın yaşlı ve genç bütün varlığı Hacıbayram’da toplanmıştı.”
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ile Harp Akademisi, Yüksek Ticaret Mektebi son sınıf talabelerinin İnkılâp
derslerine devam mecburiyeti olduğu bilgisi yer almaktadır. Mülkiye son
sınıf talebesinin devam mecburiyeti hakkında emrin de geldiği, bu surette
dersleri takibe mecbur talebenin miktarının 700’e baliğ olduğu kaydedildikten sonra, bu talebenin imtihanlarının kendi fükletelerinde, diğer derslerin imtihanlarından sona yapılacağı, İnkılâp derslerinden sertifika almayanlara diploma verilmeyeceği belirtilmektedir.
Aynı haber metninde büyük bir İnkılâp Enstitüsü binası yaptırılacağı
belirtilmektedir. Bu binanın yanan Adliye binası civarında (Ayasoyfa’nın
doğu tarafı) denize nazır bir arsada yapılmasının muhtemel olduğu belirtilmektedir. Bu binanın 5 bin kişi alabilecek bir konferans salonu bulunacağı da kaydedilmektedir.
Aynı gazetenin 1 nisan 1934 tarihli nüshasında yer alan bir habere göre,
Dersim meb’usu Mazhar Müfit (Kansu) Bey’in Meclis başkanlığına “İnkılâp
tarihi derslerine halkın niçin kabul edilmediğine dair takrir” (önerge) verdiği haberi yer almaktadır. Ertesi gün Maarif Vekili Meclis’te önergeyi cevaplandırıyor. Üniversite salonunun 1000 kişi aldığını, devam eden talebe
ve muallim adedinin 1000 ila 1200 arasında olduğunu söylüyor. Vekil, başlangıçta derslerin kalabalık olduğu, zamanla kalabalığın azaldığını, ayrıca
Ankara Radyosu’nun dersleri naklen verdiğini, halkın radyodan dersleri
takip ettiğini belirtiyor. İstanbul Radyosu tertibatı olmadığı için dersleri
naklen yayınlıyamıyormuş. Bakan Meclis’in istemesi halinde 5-6 bin kişilik
salon yaptırılabileceğini de belirtiyor.
Haberin bu bölümünü, İnkılap Tarihi derslerine verilen önemi tebarüz
ettirmek amaçlı olarak okuyabiliriz. Üniversite’nin kendine mahsus binasının olmadığı bir dönemde sırf İnkılap Kürsüsü’ne büyük bir binanın yapılması, bu yapının denize nazır olacağının belirtilmesi, ayrıca 5 bin kişilik
salondan söz edilmesi ancak bu şekilde değerlendirilebilir. Değil o yıllarda,
o günden bugüne kadar Türkiye’de 5 bin kişilik bir konferans salonu yapılmadığını da hatırlatmakla yetinelim.
Tarih dersi mi, ideolojik tahkimat mı?
Bu başlangıç döneminde İnkılâp tarihi derslerinin tarihten çok ideolojik
tahkimat maksatlı olduğu anlaşılmaktaır. Derslerin başlangıcında “tarih”
kelimesi kullanılmamış, doğrudan “İnkılâp dersleri” denilmiştir. Bir taraftan “İnkılâp dersleri” verilirken, “inkılâplar” da devam etmektedir!
1934 yılı içinde Soyadı Kanunu çıkarılmış, ölçülerde Avrupa sistemine
geçilmiş, din adamlarının dinî kisveleri mabedler dışında giymesi yasaklanmış, dil inkılâbına hız verilmiş ve hatta “mûsıkî inkılâbı”na girişilmiştir...
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İnkılâp derslerinin mahiyeti konusunda CHP’nin “Kâtib-i Umumî”si
Recep Bey’in cümleleri aydınlatıcı olabilir. Recep Bey, birinci dersinde,
her büyük fikir hareketinin, tesiri evrensel olan her inkılâbın, ileri gidiş
esnasında, nesiller, zamanlar geçtikce, şefler değiştikçe hız ve heyecanını
kaybedeceğini, bu safhalarda yavaş yavaş ana fikirlerden gerilemeler görüleceğini belirttikten sonra, “bu heyecan hayat boyunca –insan hayatı değil- bir ulusun hayatı boyunca, nesilden nesile aynı hızı, aynı canlılığı muhafaza etmezse feragatler başlar, ana inanışlardan kaybedilir. İnkılâbı yok
etmek, kayalara çarptırmak isteyen unsurlar bu hızı eksiltebilirler. Buna
yol vermemek için biz kurtuluş ve diriliş devrimizin sıcaklığını nesilden
nesile nakletmeliyiz” demektedir.18
Bu ister istemez, başlangıç devrinin kutsallaştırılmasını ve bu kutsallaştırmayı sağlayacak efsanevî-mitolojik bir anlatımı gerektirmektedir.
İnkılâp Dersleri başlangıçtan itibaren böyle bir çerçeveye oturtulmuş, sonuna kadar da böyle sürdürülmüştür. Bu yüzden, İnkılâp Tarihi’nin önceliği hiç bir zaman ilim olmamış, inanç-ideoloji olmuştur. 1940’lı yıllarda
İnkılâp Tarihi yerine daha objektif bir isimlendirme yapılmış, “Cumhuriyet
Tarihi” adı tercih edilmiş, fakat bu ad değişikliği muhtevada ciddi anlamda
bir değişikliğe yol açmamıştır.19

18

Recep Peker: İnkılâp Dersleri. İstanbul 1984, sf. 14

19

1942 yılında Ankara Üniversitesi’nin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde Türk İnkılâp
Tarihi Enstitüsü kurulmuş, Ensititü başkanı Enver Ziya Karal Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
isimli uzun yıllar orta öğretimde okutulan ders kitabını yazmıştır. Maarif Vekili Hasan Ali
Yücel’in makamında 27 Mart 1945’te cereyan eden hadisede Kâzım Karabekir Paşa, Enver Ziya
Karal’ın yazdığı kitaba esas kaynak olarak ‘Nutuk’u almasını eleştirmiştir. Karabekir, Nutuk’un
tarafgirane bir metin olduğunu, yakılan kırk kitabı içinde bulunan “Nutuk’un hata ve sevap
cetveli”nde Nutuk’taki yanlışları tek tek gösterdiğini belirtmiş, inkılâp tarihinin seyrinde büyük
rolü olan birçok şahsiyetin emeklerin yok sayıldığını vurgulamıştır.
Daha sonraki İnkılâp/devrim tarihi kitaplarının anası olan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin
yazarı Karal, Kâzım Karabekir’in eleştirilerine cevap verirken üzerinde durduğu iki nokta
önemlidir. Birincisi, bu kitabın bir devlet tarihi olduğudur. Devlet tarihinde olaylar devlet
başkanları etrafında toplanır. Bu bütün devlet tarihlerinde göze çarpan bir gerçektir. Klasik bir ders kitabında bir olayın bütün kahramanlarını saymak mümkün değildir. Karal’ın,
Karabekir’in tarih kritiğine yer verilmemesi itirazına cevabı da, ders kitabında tarih kritiğine
yer verilmeyeceği şeklindedir! (bkz. D.M.Doğan: Türkiye Cumhuriyeti Tarihine Giriş. Ankara
2013, sf. 317)
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Revolution (History) courses in the 80th year
D. Mehmet Doğan
Abstract
Write and teach the history brings some difficulties of near term. In Turkey it has been started in
the 1930s. We can remember it is close to the beginning of history “Join the Revolution” is called,
then the history of the Republic is converted into adopting a more objective approach.
Acording to 2547 Higher Education Council Act, open is compulsory the Institute of History of
the Revolution in all universities, research and application centers. History of the Revolution is a
compulsory course in universities , but in this business there are no studies on the history major.
Administration of this course regularly on the 80th anniversary, 80th anniversary of the beginning
of the previous form and content are discussed in this article.

80. yılında İnkılâp (Tarihi) dersleri
D. Mehmet Doğan
Özet
Tarihin yakın dönemlerini yazmak ve öğretmek bazı sıkıntıları beraberinde getirir. Türkiye’de bu
1930’lu yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Bu yakın tarihin başlangıçta “İnkılâp tarihi” olarak adlandırıldığını, daha sonra daha objektif bir yaklaşım benimsenerek “Cumhuriyet tarihi”ne dönüştürüldüğünü hatırlayabiliriz.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu’na göre, bütün üniversitelerde İnkılâp Tarihi
Enstitüsü, araştırma ve uygulama merkezleri açmak mecburî sayılmaktadır. Üniversitelerde İnkılâp
Tarihi dersi mecburîdir, fakat bu işin tarihi ile ilgili belli başlı bir çalışma yoktur. Bu derslerin düzenli olarak verilişinin 80. yıldönümünde, 80.yıl önceki başlangıcın şekli ve muhtevası bu makalede
ele alınmaktadır.

Mehmet Âkif Ersoy
Nazım Elmas
A.Vahap Akbaş
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Mehmet Âkif ve Batı Emperyalizmi
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Doç. Dr. Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Giriş
İnsanlık tarihi çatışma, çekişme ve mücadelelerle doludur. Her dönemde
taraflar fikirlerinin ve davalarının galip gelmesi için türlü vasıtalar kullanmışlardır. Bu eylemlerin her kademesinde insanları etkilemek, onları belli
bir yola yönlendirmek için gayret gösterilmiştir. Kimi zaman kısa yoldan
sonuca gitmek kimi zaman daha uzun sürede hedeflere ulaşmak amaçlanmıştır. Taraftarlarının gelecek tehlikelere hazır olmalarını sağlamak da bu
alanda yapılan çalışmalar arasında sayılmaktadır. Tüm bu çalışmalarda
amaç çok sayıda insana ulaşmak, onların varlıklarını sürdürmelerine uygun ortam hazırlamak, onları bir davaya inandırmak, bir mücadeleye katkı
yapmalarını sağlamaktır.
Sorumluluk mevkiindeki kişiler geride kalan zamanlarda hep bu yolu
denemişler, bu gayeye yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır. Sanat adamları çoğu zaman sanatını insanlığın geleceği için katkı yapmaya adamıştır.
Sanatçı ilgi alanına giren konularda insanlarla en etkili iletişimi kurmaya
çalışmışlardır. Sanatçının iletişimdeki etkisi kimi zaman otorite sahiplerini
tedirgin etmiş, hâkimiyetlerinin bekası adına sanatçıların sesini kısmayı
hatta kesmeyi düşünmüşlerdir. İletişimde sanatın büyülü etkisi, her devirde gündemde olmuştur.
Dünyadaki insanca yaşama gayretlerine sanatçıların katkısı bilinmektedir. Yaklaşan tehlikelere karşı toplumu uyarma sorumluluğunu içinde
duyan sanatçı her fırsatta yanlışlıklara karşı direnmiş, bu uğurda bedel
ödeyerek tarihteki yerini almıştır. Güzel sanatlar içinde musiki ve edebiyatın kitleleri etkilemede ve uyarmada bu amaçla kullanıldığı dikkati çeker.
Bu çalışmamızda bir şair olarak Mehmet Âkif’in emperyalizm karşısındaki
tutumunu değerlendirmeye çalışacağız. Zulme, haksızlığa, adaletsizliğe,
sömürüye kaşı olmada sanatın ve sanatçının gücünü yakından tanıma fırsatı bulacağız.
Sanayi inkılabını gerçekleştiren batı hâkimiyet alanını genişletmeye
yeni hammadde kaynakları bulma peşindedir. Diğer devletler aleyhine genişleme, onları siyasi ve ekonomik anlamda egemenliği altına almak amacıyla yayılmacı politikalar izleme anlamına gelen emperyalizmin en azgın
yılları Osmanlının gerileme dönemlerine rastlamaktadır. Osmanlının zen-

117

118

TYB AKADEMİ / Mayıs 2014

gin hammadde kaynakları son dönemde emperyalizmin iştahını artırmıştır. Bu ülkelerin ürettiği malların pazar imkânı da Osmanlıya yönelişi gerekli kılmıştır.
Osmanlı Devletinin yükselme, duraklama ve gerileme devirleri sonrası
artık yıkılmaya başladığı “hasta adam” döneminde kurtuluş için her alanda fedakârlık yapacak insanlara ihtiyaç olmuştur. İçinde memleket sevdası taşıyan duyarlı sanat erbabı, mevcut durumda gerekeni yapmışlardır.
Geniş alanda hâkimiyet kurmuş Osmanlının gül devri geride kalmıştır.
Memlekette var olmak mücadelesi gündemdedir. Herkes gibi sanatçılar da
bu şartlarda ne yapmaları gerekiyorsa onu kaleme almışlardır.
Osmanlının emperyalizmle mücadelesinin şiddetle devam ettiği zamanlarda Mehmet Âkif de şiirlerini yazmaktadır. Balkan Savaşları gündemdedir. Batı ülkeleri balkanlardaki maşa ülkelerle Osmanlıyı yıkmaya
çalışmaktadırlar. Çevreden kuşatmak için Balkanlar en iyi kapı sayılmaktadır. Balkanlardaki işbirlikçi unsurlar Sırp, Bulgar, Yunan, Karadağlı, tüm
şımartılmış halleriyle Mehmet Âkif’in de hedefindedir. O topluluklar, sömürgeci efendilerinin namına Osmanlıya ihanet etmişler, yıllardır birlikte
yaşadığı insanlara beklenmedik kalleşliği yapmışlardır. Safahatta bu ihanet şöyle dile getirilir:
“Karadağ haydudu Sırp eşşeği Bulgar yılanı,
Sonra Yunan iti, çepçevre kuşatsın vatanı…
Tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu;
Bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu “…1
Sanatçının görevi hem uyarmak hem de yanlışlara karşı direnmektir.
Şairin sözü gün gelir kurşun olur hedefi vurur. Bir mısra Binlerce yüreğe
bir kıvılcım çakar dağlar aşılır, yollar geçilir.
Batı sömürgecilerinin Osmanlıyı çökertmek adına sınır bölgelerinde
yaptığı oyunların maşası Bulgarlar olmuştur. Âkif Balkanları gerçekte kimin karıştırdığını biliyor cepheye gönderilen askere bunu hatırlatıyordu
Cenk Şarkısı Balkan savaşlarında güçlüye karşı haklının yanında yer alan
bir tezi de anlatır.
“Yükselerek kuş gibi Balkanlara,
Öyle satır at ki kuduz Bulgar’a:
Bir daha Osmanlı’ya güç sırtara!
Git de gel evlâdım… Uğurlar ola”2
Balkan savaşlarının sebep olduğu göçler ve yaşanan acılar uzun yıllar
hafızalardan silinmemiştir. Bu acı sadece Âkif’ değil dönemin sanat erbabını derinden etkilemiştir. Osmanlıyı yok etmek isteyen güçler hiç insaf
1

Safahat, Hakkın Sesleri, s.191-192 (Mehmet Akif Ersoy, Safahat; Hazırlayan: M. Ertuğrul Düzdağ, Çağrı Yayınları, Üçüncü Baskı, İstanbul 2006. Makaledeki şiirler bu kaynaktan alınmıştır.)

2

Safahat, Safahat Dışında Kalmış Şiirler, s.556
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etmeden emellerine yürümektedirler. Her bölgeden müdafaa haberleri geliyor ancak şartlar denk olmadığı için beklenen başarı elde edilemiyordu.
Edirne aylar süren direnişin sonunda teslim olur. Yeni bir hüznün kapısı
açılır. Ölmek yaşamaktan daha güzel olur o zaman. Emperyalizm adına yaşanan vahşet Safahat’a şöyle yansır:
“Edirne... İşte o İstanbul´un demir kilidi;
Sefil ayakları altında Bulgar´ın şimdi!
Muzaffer ordusu hakkıyle intikam alıyor:
Çoluk, çocuk, kadın, erkek ne bulsa parçalıyor ”3
Acından ölmeye mahkûm olan zavallıları,
Sular bıraksa da Bulgar bırakmıyor dışarı!
Ne kurtulur, ne ölür... Derde bak felâkete bak:
Hayat? O hakkı değildir: Ölüm? Ölüm de yasak !

4

Bulgarlar eliyle yapılan zulüm Âkif’ çok etkilemiştir. Yönlendirici ve tahrik eden güç henüz ortaya çıkmamıştır. Efendileri adına alan genişletme ve
yerleşme çalışmaları yapılmaktadır. Mehmet Âkif’in Balkan Savaşları yıllarında sık sık Bulgarlardan bahsetmesi yaşanan facianın dehşeti ile orantılıdır. Zulmün getirdiği büyük acıdan kurtuluş yoktur. Bulgar olmayı hiç
düşünmeyen insan için tek tercih ölmektir. Ölümün daha güzel sayıldığı
zulüm şöyle anlatılır:
Beş altı günde otuz bin adam boğazlanıyor!
Pomakların deşilip süngülerle vicdânı;
Alınmak isteniyor tâ içinden îmânı!
Birer birer oluyor ırzı, mâlı, yurdu heder...
Gidince hepsi elinden: “Ya Bulgar ol, ya geber!”5
Balkan savaşlarıyla başlayan vahşi emperyalist iştihası Yunan, Sırp
ve Karadağlının da katkılarıyla tarihteki yerini alır. Bu denemeden sonra
istilaya başlama zamanı gelmiştir. Bu istila Çanakkale Savaşlarıyla daha
somut, üstelik organize bir şekilde tüm dünyayı etkilemiştir. Hemen ardından dünyaya yayılan birinci dünya savaşı o gün için emperyalizmin vardığı
son noktadır.
Bu savaşlarda sadece Osmanlı devleti zarar görmemiş, İngiliz ve
Fransızların sömürgelerindeki Müslümanlar da etkilenmişlerdir.
Afrika’dan ve Asya’dan topladıkları Müslümanları kendi insanlarını korumak için en önde cepheye sürmüşler, her zaman olduğu gibi kendilerini
tehlikeye atmamışlardır. Müslüman ülkelerden toplanan birçok asker kimi
zaman Çanakkale’de olduğu gibi Müslümanlara karşı savaşmış, kimi zaman da başkalarının menfaatlerine hizmet etmek zorunda kalmıştır.
Safahat’ın beşinci bölümü olan Berlin Hatıraları’nda sömürgecile3

Safahat, Fatih Kürsüsünde, s.269

4

Safahat, Fatih Kürsüsünde s.270

5

Safahat, Fatih Kürsüsünde s. 270
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rin dünya genelinde yaptıkları oyunlar Âkif tarafından dile getirilmiştir.
Emperyalizmin vardığı noktayı Âkif ilk defa bu kadar yakından görmüştür.
İslam ülkelerinden toplanıp cephelere sürülen her milletten Müslüman
Berlin yakınlarındaki bir esir kampında tel örgüler arkasında tutulmaktadır. Âkif, bu esirlerin durumlarını incelemek üzere Almanya tarafından davet edilen bir heyetin içindedir. Osmanlı –Alman ittifakı hatırına
Almanların kamptakilere çok iyi davranmalarına rağmen yine de hürriyet başkadır. Tel örgüler arkasındaki bir hayat en çok Akif’e dokunur.
Berlin’deki esir kampında gördüğü manzara emperyalizmin kollarının nerelere kadar uzandığının ispatı olmuştur..
Berlin’de yazdığı şiirlerde Mehmet Âkif dünya Müslümanlarının yaşadıklarını, cahilliğini, aldatılmışlığını görmüştür. Müşahedelerinin neticesinde sömürgecilerin eliyle cepheye sürülmüş, sonra da esarete düşmüş
din kardeşlerinin acısını dile getirmiştir.
Afrika’da ve Asya’da batılı devletlerin birçok sömürgesi vardır. Normal
zamanlarda buraların yer altı ve yer üstü kaynaklarını sömüren bu devletler, savaş söz konusu olunca bu sefer canlarına kastetmişlerdir. Kendi insanlarını korumak için önce onların ölmesini planlamışlardır. Her zaman
bizim yakanın mensupları zulme uğramıştır. Yıllardır ülkeleri sömürülen
bu insanların çoğu nereye gittiğini bilmeden kendini cephede bulmuş, ya
ölmüş ya da zor şartlarda esarete mahkum olmuşlardır..
Berlin’deki bir kahvede savaşta ölen çocuğuna ağlayan Alman bir anneye hak verirken Akif bakınız ne diyor:
Hesaba katmıyorum şimdilik bizim yakada
Sönen ocakları; lakin zavallı Afrika’da
Yüz elli bin kadının tütmüyor bugün bacası.
Ne körpe oğlu denilmiş, ne ihtiyar kocası,
Tutup tutup getirilmiş Fransız askerine.
Siperlik etmek için saff-ı harbin önlerine … �
Tüm sömürgeci güçler bu zulmü birbirlerini alkışlayarak yapmışlardır. Menfaat birliği ortak davaları olmuştur. Hiç bir ilke tanımadan sadece
menfaat elde etmek amaçlanmıştır. Bu güce dur demek ise teknik alanda
mümkün değildi. Asrın hâkim güçleri yalnız kazanmayı düşünüyor, insanlık gündeme alınmıyordu. Âkif’in kahvede gördüğü masum annenin eli bu
kirli işlere bulaşmamıştır. Yavruları için yüreği yanan annelerin eli temizdir. Bu zulme ortak olmamıştır. Aynı yerde şöyle anlatılır:
Keder de söz mü ya? Alkışlıyordu cellâdı,
Utanmadan koca yirminci asrın evlâdı.
Evet, şenâ´ate el çırpıyordular hepsi...
Senin elinde yok ancak bu alkışın levsi.6
6

Safahat, Berlin Hatıraları s. 313. Akif Alman anneye farklı bir merhametle bakar. Almanlar’a
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Asya bu paylaşımda İngiliz’e ve Rus’a düşmüştür. Orta Asya’da Ruslar,
güneyde İngilizler bir başkasının kanını emmektedirler. O bölgelerden toplanıp cepheye sürülmüş sonra da Almanlara esir düşmüş din kardeşlerini
görünce Safahat şairi bir kere daha yıkılmış ve emperyalizmi lanetlemiştir.
Âkif’in deyimiyle bizim yaka o sıralar böylesine hazin bir acıyı yaşamaktadır. Sömürgeci efendisi kanını emdiği insanları kıtlık altında ezmekte
böylece önce mal, sonra can efendiye feda edilmektedir. Esir kampında tel
örgülerin arkası bunu anlatmaktadır:
Biraz da geçmeyi ister misin bizim yakaya?
Al işte bir günü mâtemsiz olmayan Asya!
Zamân-ı rüşdünü andıkça ağlasın dursun,
İkiz vesâyeti altında İngiliz´le Rus´un.
Sülük benizli vasîler ne emdiler kanını,
Mecâli kalmadı artık çıkardılar canını!
Zavallı yerliyi kıtlık zaman zaman kemirir
Bu, kan tükürmeye baksın... O, muttasıl semirir!
…….
Damarlarındaki son damlanın gelir sırası...
Ki saklı durmayacak, ister istemez akacak
Gidip efendisinin düşmanıyla çarpışarak 7
Batının bu tutumu asırlar süren bir kanlı kâbus olmuştur. Elde ettiği
üstün imkânlarla muhataplarına hiç göz açtırmamıştır. Uyanışı engelleyecek her türlü tedbirleri almışlar, kimi zaman yerli işbirlikçilerle yoksul bıraktıkları halkı kontrol altında tutmak istemişlerdir. Kendini yönetemeyen
bir ümmetin hali çok acıdır. Bu manzara genel olarak İslam toplumlarında
olmaktadır. Âkif’i üzen de budur. Şair bu u şöyle dile getirir:
Musallat, hiç göz açtırmaz da Garb´ın kanlı kâbûsu,
Asırlar var ki, İslâm´ın muattal, beyni, bâzûsu.
“Ne gördün, Şark´ı çok gezdin “ diyorlar: Gördüğüm; Yer yer,
Harâb iller; serilmiş hânümanlar; başsız ümmetler..8
Batı emperyalizmi kendi menfaati için hiçbir kutsal değeri ve mekânı kabul
etmemektedir. Bunu en yakın örneği Milli Mücadele yıllarında yaşanmışkarşı tutumu da kalkınmışlık adına olumludur. Yeri geldiğinde gençlerin Berlin’e giderek ilim
tahsil etmelerini öğütleyecek kadar tarafsız davranabilmektedir. Çalışanlara her zaman hakkını
teslim eder. Şu mısralar da Berlin Hatıralarında geçmektedir:
Nüfûsunuz iki kat arttı, ilminiz on kat;
Uçurdunuz yürüyen fenne taktınız da kanat.
….
Terakkıyâtınız artık yetişti bir yere ki:
Ma´ârif oldu umumun gıdâ-yı müştereki.
Havâssınız yazıyorken avâmınız okudu,
Yazanların da okutmaktı, çünkü maksûdu. S. 314
7
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tır. Bursa’nın işgali üzerine Mehmet Akif en hüzünlü anlarından birini yaşamıştır. Bursa’yı işgal eden güçler sadece Yunan askerleri değildir. Onlara
o cesareti veren destekçileri, Âkif’in ifadesiyle tümüyle bir batı suçludur.
İşgal ettikleri her yerde olduğu gibi Bursa’da da camilerin tahrip edilmesi, türbelerin çiğnenmesi, o mekânlarda içki âlemlerinin yapılması, topyekun ecdada saygısızlık çıkar için düşülen seviyenin göstergesidir. Bülbül
şiirinin yazılmasına sebep olan bu olaylar elbette Bursa ile sınırlı değildir. Osmanlı mülkü ve tüm İslam yurtları aynı acıyı sık sık yaşamaktadır.
Bülbül’ün feryadı şöyledir:
Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;
Bugün bir hânümansız serserîyim öz diyârımda!
Ne hüsrandır ki: Şark´ın ben vefâsız, kansız evlâdı,
Serâpâ Garb´a çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı 9
Emperyalizm bulunduğu yerde kalıcı olarak yaşamak için her türlü tedbiri de alır. Kendine yakın işbirlikçiler bulduğu gibi hakimiyetin sürekliliği
için her türlü propagandayı da ihmal etmez. Bu uğurda yapılacak her çalışma haklılığı kabul ettirmeye matuf gayretlerdir. Önemli olan yapılanların doğruluğuna insanları inandırmaktır. Hem sömürmek hem masum
sayılmak bu anlayışın bir ürünüdür. Anadolu’yu işgal eden, kendilerini
yirminci asrın imtiyazlıları sayan batılıların “Biz Anadolu’ya medeniyet
götürüyoruz” diyerek, işgallerini dünya kamuoyuna sunmaları, bu tür bir
uyanıklığın sonucudur. Zahmetsiz elde ettikleri servetin büyük bir kısmını
reklama harcayan batının, bu tür sözlerinde zulmü gizlemekten, kendini
haklı saydırmaktan başka bir niyeti olamaz. Âkif’in zulmü medeniyet diye
sunanlara tepkisi bu sebepledir. Safahatta geçen mısralar bu ikiyüzlülüğün
maskesini şöyle yırtar:
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar? 10
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakîkat, yüzsüz.11
Medeniyet denilen maskara mahluku görün:
Tükürün maskeli vicdanına asrın tükürün 12
Medeniyet adına yapılan vahşetler insanların uyanmasına vesile olmuştur. Kendilerini masum gösterenler zulüm yaptıkça gerçek yüzlerini belli
etmişler bu tecrübe de insanlığa çok pahalıya mal olmuştur. Toprağın altı
mazlumların ahlarıyla inlemektedir:
9
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Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar;
Dipçik altında ezilmiş, paralanmış kafalar!
Bereden rengi hüviyyetleri uçmuş gözler!
Kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler!
Medeniyyet denilen vahşete la’netler eder.13
Sonuç
Emperyalizm, Âkif’in en çok mücadele ettiği kavramlar arasındadır. Bu
kavram çoğu zaman ilgili ülkeler tarafından gizlenmiş ve başka isimlerle insanlığa sunulmuştur. Onların bu kirli oyunlarını milletimize ve tüm
mazlumlara anlatan sorumluluk sahibi sanatçılar arasında Mehmet Âkif
de bulunmaktadır.
Yirminci asırda Avrupa en acımasız zamanları insanlığa yaşatmıştır. Bu
sömürgeciler, istila etmiş, sömürmüş, milyonlarca insanın ölümüne sebep
olmuş, tüm bunları medeniyet olarak sunma uyanıklığını göstermişlerdir.
Özellikle cahil toplumları propagandanın her türlüsü ile kendi emellerine
alet etmişlerdir. Bunu medeniyet adına yaptıklarını söyleyecek kadar da
pişkindirler.
Âkif bu ikiyüzlülüğe karşı milletini uyandırmanın gayreti içinde olmuştur. Emperyalist ülkelerin her türlü yolu deneyerek kendi menfaatlerini sürdürmek amacında olduklarını dile getirmiştir. Balkan savaşları
yıllarında, Çanakkale’de, ardından birinci dünya savaşlarının ülkemizde
ve dünyada emperyalizmin bir oyunu olduğunu ifade etmiştir. Onların bu
eylemlerini yaparken, ehl-i salip dayanışması ile yirminci asrın menfaat
grupları halinde, kimi zaman medeniyet maskesi sahtekârlığı altında hareket ettiklerini eserlerinde işlemiştir.
Safahattaki şiirler, sadece Anadolu ve Balkanlardaki emperyalist emelleri değil, yeryüzü coğrafyasında ezilen tüm insanların feryadını dile getirmiştir. Âkif’in, Müslümanların yaşadığı kıtalara yayılan okuyucu ilgisinde
sessiz yığınların sesi olma özelliğini unutmamalıdır.

13
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Mehmet Âkif and West Imperialism
Nazım Elmas
Abstract
Throughout history, man has experienced pains on several occasions. Every era has its own type
of cruelty and oppression in terms of the tools and equipments used. Developments in technology
facilitate man’s work on one hand and increase mortality on the other. Some countries with expansionist policies try every possible way to reach their interests and goals, which brought up the
term of ‘imperialism’ to the agenda. On artists falls a great responsibility for awakening people and
resistance to such brutal intentions of imperialism. Poets, too, awaken their nations and invite them
to resist against any kind of exploitation or occupation. It should be noted that poets made considerable contributions to peoples’ awakening in the countries which once resisted against imperialism
and are today free from exploitation and occupation of any kind. In Turkish literature, Mehmet Akif
is a poet who made remarkable contributions to his nation’s awakening against imperialism. In his
poems, he explained to his people and the world Muslims that imperialism influenced and oppressed humanity by using various means of propaganda.
Key words: Poet , people, awakening, imperialism

Mehmet Âkif ve Batı Emperyalizmi
Nazım Elmas
Özet
İnsanlar tarih boyunca çeşitli vesilelerle acılar yaşamışlardır. Her çağın zulmü kullanılan ve rağbet
edilen araç ve gereçlere göre değişmektedir. Teknolojik gelişmeler bir yandan insanların işlerini
kolaylaştırırken diğer yandan ölümlerini de artırmaktadır. Bazı ülkelerin yayılmacı politikaları ve
menfaatleri için her türlü yolu denemeleri emperyalizmi gündeme getirmiştir. Bu tür niyetlere direnmede ve insanları uyandırmada sanatçılara büyük görevler düşmektedir. Şairlerin de milletlerini
uyandırması, sömürüye karşı direnişe davet etmesi söz konusudur. Bugün sömürüden ve işgalden
kurtulan, emperyalizme direnen ülkelerdeki insanların uyanışına şairlerin katkısı olduğu unutulmamalıdır. Türk edebiyatında da şair Mehmet Akif, emperyalizme karşı milletin uyanmasına katkı
yapmıştır. Emperyalizmin türlü propaganda vasıtaları ile insanlığı etkilediğini ve ezdiğini, kendi
halkına ve dünya Müslümanlarına anlatmıştır.
Anahtar kelimeler: Şair, halk, uyanış, emperyalizm.
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Mehmet Akif: Ne İçinde Sufîliğin
Ne De Büsbütün Dışında

A.Vahap Akbaş

“Modernist İslâmcı” İddiası
Bir görüşe ihtirasla bağlanmış, onu hayatlarının merkezine oturtmuş insanlar, bu görüşlerini, toplumun değer verdiği büyük insanları dayanak
yaparak güçlendirmek, yaymak isterler. Bunun için çoğu zaman, tanık gösterdikleri kişinin hayatının ve eserinin kendi amaçlarına uygun olan kısmını görür, alır; gerisini görmezlikten gelirler. Mehmed Âkif’e de özellikle
tasavvufla ilgisi bakımından, böyle yaklaşıldığı kanaatindeyim.
Mehmed Âkif, hiç şüphe yok ki istikametini Kur’an-ı Kerim’e göre belirlemiş, İslâm’ın tevhid dini olduğunun bilincinde, samimi bir Müslüman’dır.
Bu bilinçle Müslümanların birliğini savunmuştur.
Ne var ki birlik içinde olmalarını arzu ettiği Müslümanların durumu,
Müslümanlığın gerektirdiği özelliklerden çok uzaktır. İslâm, Âkif’e göre,
Kur’an’ın vaz’ettiği hükümlerden, Asr-ı Saadet’teki saf şeklinden koparılmış, hurafelere bulandırılmıştır. Kader, tevekkül gibi kavramlara yanlış
anlamlar verilmiş; bunlar cahilliğin ve tembelliğin mazereti haline konmuştur. Öyle ki “Azmin, sebatın, yerin, hayatın dini” olan İslâm’ı arar Âkif;
“Ah o din nerde?”1 diye sorar. Safahat’ta Âkif’in bu halden yakınışını ifade
eden çok mısra vardır. Fatih Kürsüsünde manzumesinden bir beyit:
Bakın ne hâle getirmiş ki cehlimiz dîni,
Hurâfeler bürümüş en temiz menâbi’ini
Âkif’in, biraz da İslâm âleminin içinde bulunduğu zor zamanların tesiriyle şekillenen bu düşünceleri, Cemaleddin Efgânî, Muhammed Abduh
gibi İslâm dünyasının geri kalmasınının sebeplerini dinin yanlış algılanmasına, toplumu tembellik ve meskenete yönlendiren hurafelere bağlayan;
taklidin reddedilmesi, dini mevzularda aklın öncelenmesi fikirlerini savu1

Mehmed Âkif Ersoy, Safahat, Altıncı Kitap: Asım.
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nan bir anlayışın mensuplarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir.
Bu örtüşmeyle beraber, Âkif’in bu hareket mensuplarından çeviriler
yapması, Safahat’ın Asım bölümünde Efgânî ve Abduh’un bir diyaloguna
yer vermesi ve bir yazısında� uğradığı haksızlıklar karşısında Efgânî’yi savunması onun büyük bir kesim tarafından “modernist İslâmcı” olarak algılanmasına yol açmıştır.
Bu görüş, tasavvufu “zühd, cezbe” gibi kavramlardan hareketle eleştirir.
Onu din için bir tehlike olarak görür. Çünkü onlara göre, sufîler dünyadaki
görevlerini yerine getirmiyor, İslâmı “güç ve hareket” yerine “pasif bir itaat” olarak öğreterek dine ve ahlâka zarar veriyorlar.
Tasavvufa Karşı mıydı?
Buradan hareketle birçok kimsede Âkif’in tasavvufa karşı olduğu gibi bir
kanaat oluşmuştur. Bu kanaat, Asım’da geçen “Sürdüler Türk’e ‘tasavvuf’
diye olgun şırayı; / Muttasıl şimdi ‘hakîkat’ kusuyor Sıdkı Dayı!” mısraları
ile de desteklenmeye çalışılıyor. Âkif’in özünden uzaklaştırılmış, hurafelere
bulanmış bir İslâm’ı eleştirdiğini söyledik. Aslında bu eleştiri, yozlaşmış,
bozulmuş bütün kurumlara yöneliktir. İçine edepsizlik girmiş edebiyatı da
ve tabiî ki tasavvufu da kapsamaktadır. Nitekim yukarıdaki iki mısraın devamı şöyledir:
Bu cihan boş, yalınız bir rakı hak, bir de şarab;
Kıble: Tezgâh başı, meyhâneci oğlan: Mihrâb.
Burada Âkif’in anlatmak istediği apaçıktır aslında. Yine de yakın dostları bu hususa açıklık kazandırma gereği duymuşlardır. Mahir İz, “Bir bakışta bu mısraların tasavvuf aleyhine yazılmış olduklarını zannedenler,
aldanırlar. Bundan maksat hiçbir zaman olgun ve kâmil tarikat mürşitleri
değildir” demektedir.2
Eşref Edib de şunları söyler:
“Tasavvufa verilen eşkâlin çok aleyhinde idi. İslâm’a, söylediği gibi görünmemeyi, gördüğü gibi söylememeyi öğreten, en fena telakki edilecek
bir şeyin orasına burasına kulp takarak, iyi bir şeymiş gibi gösteren, şuur
yollarını bozan, irade keskinliklerini körleten bu batınîler tasavvufuna hücum ederdi. Hakiki tasavvufu bunlardan ayırırdı. Mesela Gazali’nin kudreti önünde eğilir, Mevlâna’ya bayılırdı.”3
Esasında Sebilürreşad çevresinin ve tabiatıyla Âkif’in bu konudaki görüşlerine açıklık getiren bir yazı Şemseddin Günaltay’ın Zulmetten Nura
2

Mahir İz, Üstadım Mehmet Âkif, Haz.: Ertuğrul Düzdağ, İstanbul 2011.

3

Eşref Edib, Mehmed Âkif Hayatı-Eserleri, İstanbul 1938.
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adlı eserinde yer almaktadır. Âkif’in övgü dolu bir takriz yazdığı bu kitapta
yer alan Tekkeler ve Milletin Ruhuna Olan Tesirleri4 başlıklı yazıdır bu.
Kitabın üçüncü baskısında bazı yazılar çıkarılmasına rağmen bu yazı küçük
bir iki değişiklikle muhafaza edilmiştir. Âkif’in “İşte benim Şemseddin’im
o kahraman yüreklerin biri”5 dediği Günaltay’ın buradaki görüşlerinin
Âkif’in görüşleriyle örtüştüğü muhakkaktır.
Bu yazıda, Doğu toplumlarında siyasî ve şahsî ihtiraslara zemin hazırlayan Batınî tarikat ve tekkeler, “şeyhlikten şevket tahtına yol bulan” sözde
mürşitler eleştirilir. Söz konusu edilen İsmail-i Safevî ‘dir; Hasan Sabbah,
Muhammed Ali Bâb, Börklüce Mustafa gibi şeyh taslaklarıdır. Yoksa gerçek sufîlere söylenecek söz yoktur. Şöyle der Günaltay:
“Yüksek sânihaların mehbet-i ilhamı olan Cüneyd-i Bağdadî’ler, Rabiayi Adevîyye’ler ümmetin ruhuna ne kadar necib yüksek faziletler üflemeye
çalışmışlardır. Huzur-ı irfanında büyük bir dâhiye: ‘Ben âlicenâbı övmek
için ne diyeyim: Peygamber değil, lâkin kitabı var’ -Molla Cami- dedirtecek kadar beşeriyetin yüksek bir mertebesine yükselmiş olan Mevlâna
Celâleddin-i Rumî’nin bir kısım insanların fikrî ve ruhî terbiyesine olan
hayat bahşedici tesiri beş on satırla ifade edilemeyecek kadar geniş ve feyizlidir.”
Tekkeler, zamanında “hassas ruhlar, fazıl beyinler, âteşîn kalpler, halûk
ve necib simalar” yetiştirmiş, “millette içtimaî bir hayat” uyandırmış, toplumun irşadına hizmet etmişlerdir. Ancak Bektaşilik ve Yeniçerilik işi çığırından çıkarmış, “çilehaneler artık İsmail-i Ankaravî ve Şeyh Galib gibi
âteşîn ve lâhutî aydınlık ruhlar” yetiştiremez olmuş. Eleştirilen de tasavvufun bu yozlaşmış şeklidir.
Hakikî Tasavvufa Aşinalık ve Saygı
Mehmed Âkif’i tanıyan, bilen, hakkında yazan herkes, onun herhangi bir
tarikata mensup olmadığı, sufîce bir hayat yaşamadığı konusunda hemfikirdir. Vefatından kısa zaman önce kendisine sorular yönelten Nevzat
Ayas’a bu konuda şunları söyler:
“Annem çok âbid ve zâhid bir hanımdı. Babam da öyle. Her ikisisnin
de dinî salâbetleri vardı. İbadetin vecdini, zevkini, heyecanını tatmışlardı.
Pederim, Hacı Feyzullah Efendi’nin müridlerindendi. Nakşî şeyhlerinden
olan Hacı Feyzullah, o zaman hayatta idi. Annemin tarikata intisabı yok.
Babam bana tasavvuf telkîninde bulunmamıştır.”6
Mithat Cemal Kuntay da “Âkif tekke müslümanı değil, cami müslüma4

Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, 3. Baskı, İstanbul 2010.

5

Sebilürreşad, 9 Mayıs 1329, 16 Cemaziyelâhir 1331 (22 Mayıs 1913 ), C: 10, adet: 245.

6

Nevzat Ayas, Mehmed Âkif-Zihniyeti ve Düşünce Hayatı, Eşref Edib, Mehmed Âkif-Hayatı
eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları, İstanbul 2010.
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nıdır; onda cezbeden ziyade secde var” der.7
Bütün bunlardan şuraya varıyoruz: Âkif, tarikata mensub bir babanın
evladı olmakla beraber bir tarikata intisab etmemiş, sufîce bir hayattan
uzak durmuş; ancak “Hakiki tasavvuf”un da aleyhinde bulunmamış, gerçek sufîlere hürmetkâr davranmıştır.
O zaman şu sorular sorulabilir: Peki, tasavvufa tamamen kayıtsız mıydı? Dostlukları, okumaları, şiir ve yazıları bu konuda bize neler söylüyor?
Âkif, ailesinden ve okuldaki hocalarından aldığı eğitimle yetinmemiş,
dönemin birçok tanınmış şahsiyetinden de dersler alarak kendini yetiştirmeye çalışmıştır. Bu amaçla Şeyh Hüsâm Efendi’den tefsir, hadis ve
Mesnevî dersleri alması, Mesnevîhan Esad Dede’den Mesnevî ve Gülistan,
Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi’den Vâridât’ı okuması8, onun tasavvufa
duyduğu ilgiyi gösterir. Âkif’in sevdiği, çok değer verdiği dostlarının büyük bir kısmının da tasavvufla çok yakından alakalı olduğunu görüyoruz.
“Sahabeden sonra en sevdiğim insandır” dediği ve bu muhabbetinden dolayı yanı başına defnedildiği Babanzade Ahmet Naim, Halvetî ve Melamî’dir.
“Yâr-ı canım”, “üstad-ı hakîmim” dediği, en kederli zamanlarında bile yanında neşelendiği Ferit Kam da Mevlana muhibbi bir vahdet-i vücutçudur. Onu yazmaya ve yazdıklarını yayımlamaya zorlayan Âkif’tir. Kam’ın
Dinî-Felsefî Sohbetler ve Vahdet-i Vücud adlı eserlerinin Sırat-ı Müstakim
ve Sebilürreşad dergilerinde yayımlanması da Âkif’in ısrarları sayesinde
olmuştur.
Dostlarından Mahir İz, Âkif’in mebusluk yıllarında Ankara’da her sabah kendisine geldiğini ve beraber Şeyh Sadî’nin Bostan’ını, tasavvufi bir
eser olan Şems-i Mağribi Divanı’nı ve Harabat’tan Farsça müntehabatı
okuduklarını; Âkif’in Hafız Divanı’nı Taceddin Dergâhı’nda bir hariciyeciye on sekizinci defa okuttuğunu söylemektedir.9
Çok ilginç bir husus: Çok sevdiklerinden Asım Şakir, Âkif’le bir dergâhta
tanışmış. Öğrencilik yıllarımızda, Beyazıt Çınaraltı’nda, Laleli’deki Koska
Kıraathanesi’nde ve Karagümrük’teki Cerrahî dergâhında genellikle rahmetli Muzaffer Özak’ın sohbetlerinde Asım Bey’i de dinleme şansı bulmuştum. Bu sohbetlerde ona sık sık Âkif’le ilgili sorular sorulurdu. Böyle bir
sohbette ondan tanışmalarının hikâyesini dinlemiştim. Bu hatırayı, daha
sonra Beşir Ayvazoğlu’nun onunla yaptığı bir mülakatta da anlatır Asım
Şakir.10 Ayvazoğlu’nun mülakatından aktarıyorum:
“Efendim, Üsküdar’da bir Rüfaî tekkesi vardı. Şeyhi Hüsnü Efendi,
sarışın olduğu için ‘Sarı’ lakabıyla anılırdı. Okumuş adamdı, şair adamdı.
7

Mithat Cemal Kuntay, Mehmed Âkif, 4. Baskı, İstanbul 2005.

8

Selami Şimşek, Mehmed Âkif ve Vahdet-i Vücud, Ay Vakti, Aralık 2011, sayı 135
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Beşir Ayvazoğlu, Hafız Asım Şakir Âkif’i Anlatıyor, Gel Söyleşelim Cümle Geçen Demleri, İstanbul 2012.
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Âkif’le birbirlerini çok severlerdi. Bir gün tekkeye gittim. Meğerse yakın
dostlarından Muallim Vahyî Efendi de Âkif’i alıp getirmiş. Mısır’dan gelmiş o sırada. Sık sık gidip geliyor. Ben onun geldiğini görünce, tanıyorum
tabii, hemen toparlanıp ayağa kalktım. (…) Zikir esnasında, ben zikir halkasına girmem ama, biraz da Âkif’e gösteriş olsun diye Fuzûlî’den bir gazel
okudum.”
Âkif’in sevdiği, düşüncelerinden yararlandığı sufîler arasında
Muhyiddin İbn-i Arabî, Feridüddin Attar, Yunus Emre, Gazalî, İbnü’l
Farız, Osman Şems, Muhammed İkbal gibi isimler de var.
Âkif, Prenses Emine Abbas’a yazdığı bir mektupta artık sözlü musikîden
hazzetmediğini söyler, ancak Yunus ilahilerini istisna sayar. Son demlerine
kadar Yunus ilahilerini hayranlıkla dinler. Yine şiirlerini büyük bir zevkle
okuduğu Osman Şems, bir Kadirî şeyhidir. Bir mektubunda Mahir İz’den
onun “Gözü dünya mı görür âşık-ı didâr olanın, döne döne…” diye başlayan şiirini ister. “Bu şiirin hatırımda ancak iki üç bendi kalmış. Lütfen
tekmilini bana yazın gönderin” der. İbnülemin Mahmud Kemal’den Âkif’in
bu şiiri ayakta okuduğunu ve okurken adeta mest olduğunu öğreniyoruz.11
Muhammed İkbal için de Asım Şakir’e yazdığı bir mektupta şöyle der:
“Şarkta yetişen urefa-yı sufîyenin bütün eş’arını okuduktan başka
Almanya’ya giderek garp felsefesini adam akıllı hazmeden İkbal hakikat
yaman şair.”12
Mektuplarından, Âkif’in Mısır’da Mevlana’nın Mesnevi’siyle epey zaman geçirdiğini öğreniyoruz. Asım Şakir’e göre, Âkif Mesnevi’yi çevirmeyi çok arzu etmekteydi. Biraz yukarıda bahsettiğimiz mülakatta kendisine
şöyle dediğini söylüyor:
“Kur’an-ı Azimü’ş-şan tercüme edilmez oğlum. Keşke vaktim olsaydı da
Mesnevi’yi tercüme etseydim.”
Safahat’ta Tasavvuf
Âkif’in tasavvufla ilişkisine dair görüş bildirenlerin, büyük çoğunlukla,
onun yazı ve şiirlerini bu bağlamda ciddi bir incelemeye tabi tutmadıklarını görüyoruz. Toptancı bir hükümle, yazılarında tasavvufa hiç değinmediği, şiirlerinde ise “sufîyane neşve serpintilerinin pek seyrek” olduğu ifade
edilmiştir. Bu “seyrek serpintiler”e örnek olarak da Tevhîd yahud Feryâd
ve Safahat’ın son kitabı Gölgeler’de yer alan Secde ve Gece şiirleri örnek
gösterilmiştir. Bu hükümler verilirken, Safahat’ın bütünündeki tasavvufî
düşünüş ve duyuşlar, sufîce mecaz ve terimler, Âkif’in hayatındaki devreler, dost ilişkileri vs. göz önünde tutulmamış; daha çok Âkif’in tasavvufla
bağdaştırılmayan dışadönük, aksiyoner görüşlerinden, onun aklı ve bilimi
11

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, İstanbul 1970.

12

Eşref Edib, a. g. e.

129

130

TYB AKADEMİ / Mayıs 2014

önemseyişinden, öncelikle cemiyetçi bir mücadele adamı olarak algılanmasından hareket edilmiştir.
Nevzad Ayas, Âkif’i, uzun açıklamalar sonucunda “İslâmî rasyonalizme
bağlı” modernistler arasında gösterdikten sonra, tasavvufla ilişkisi hakkında kısaca şöyle der:
“Üstad’ın yazılarının, şiirlerinin mevzuu -çokluk- iş, hareket, faaliyettir.
Şiirlerinde mutassavifane eda, sufîyane neşve serpintileri pek seyrektir.
Tasavvufun ruhu olan ‘vahdet-i vücud’ akidesine temas eden şiirleri de çok
değildir.”13
Ayas, Tevhîd yahud Feryâd ve İnsan şiirlerinden birkaç mısra ile Secde
ve Gece şiirlerini örnek olarak gösterir ve “Bu nümuneler Üstad’ın sadece
mutasavvıf bir şair olduğuna hükmettiremez. Yalnız onun eski, yeni birçok
şairlerimiz gibi sufîyane neşveye büsbütün kayıtsız kalmadığını gösterir”
der. Buradaki “sadece” kelimesi şüphesiz Ayas’ın bu konuda temkinli davrandığının işaretidir. O da Eşref Edib’den naklen “Mısır’da iken son senelerde kendisini ibadete vermiş, Mesnevî ile meşgul olmuş” sözleriyle bahsi
kapatma gereği duyar.
Safahat, tasavvufî bir bakış açısıyla mercek altına alındığında, Âkif’in
bu alandaki derinliğinin küçümsenmeyecek derecede olduğu ve bu derinliğin yalnızca üç dört şiire değil, şiirlerinin büyük bir çoğunluğuna nasıl
içirildiği görülür. Âkif’e tasavvuf perspektifinden bakan Nurettin Topçu,
Mehmet Demirci14, Mustafa Tatçı gibi konunun uzmanı düşünür ve araştırmacıların tespit ve görüşleri de bizi bu noktaya getirmektedir.
Nurettin Topçu, Âkif’in, “Gölgeler’deki son şiirlerinde vahdet-i vücudun değilse de vahdet-i şühudun mertebesine” ulaştığı görüşündedir. Ona
göre Âkif’te “mutlak varlığın temaşasına âşık olma” hasreti kendini çok
daha önceleri hissettirmiştir. Hakk!ın Sesleri’ndeki “Tecelli etmedin bir
kerre Allah’ım cemalinle” mısraı bu hasretin terennümüdür.15
Mustafa Tatçı, Safahat’taki tasavvufî unsurlara daha teknik ve detaylı bir şekilde yaklaşıyor. Vahdet, vahdet-i vücud, kalb, vecd, istiğrak, ledün, insanî hakikat, zatî hakikat, nokta-i kübra, nüsha-i kübra, meyhane,
şarap, saki, rind, Leyla, Mecnun gibi tasavvufla ilgili terim ve kelimelerin
Âkif’in şiirindeki kullanımlarına örnekler veriyor, bu hususta açıklamalar
yapıyor.16
Bütün bu tanıklıklara, tespitlere bakarak, önce, başta da ifade ettiğimiz
gibi, rahatlıkla Âkif’in tasavvufa karşı olmadığını belirtmek gerekir. Tam
tersine, o, araştırmadan, bilmeden karşı çıkanları eleştirmektedir. Sırat-ı
13

Nevzad Ayas, a. g. e.

14

Mehmet Demirci, Yahya Kemal ve Mehmed Akif’te Tasavvuf, İzmir 1993.
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Nurettin Topçu, Mehmet Akif, 3. Baskı, İstanbul 2006.
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Mustafa Tatçı, Edebiyattan İçeri, Ankara 1997.
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Müstakim’deki Hasbihal başlıklı yazılarından birinde, hakkında fikir sahibi olmadan tasavvufu panteizmle bir tutan, vahdet-i vücud diye küçümseyerek geçiştirmeye çalışanların halini ironik bir şekilde ortaya koyar.
Muhatabına, “Binlerce düşünen beyni ömürlerce uğraştıran anlaşılması
zor meseleler böyle “vahdet-i vücut” tamlamasıyla özetlenince işin içinden
çıkılmış mı oluyor? Rica ederim siz tasavvufa dair bir eser okudunuz mu?”
diye sorar.17 Onun karşı çıktığı hurafelere bulanmış, özünden uzaklaşmış
İslâmdır. Yozlaştırılmış tasavvuf da bunun içindedir.
Sonra, aslında derin bir tasavvuf kültürüne de sahip olduğunu, hayatı
boyunca sufi dost çevresi içinde yaşadığını ve eserlerinde tasavvufun izlerinin oldukça fazla olduğunu da kabul etmek gerekir. Tevhîd yahud Feryâd,
İnsan, İstiğrak, Secde, Gece şiirlerinin vahdet-i vücud inancıyla örüldüğü
su götürmez bir gerçektir. Özellikle Mısır’daki inziva yıllarında sufî duyuş
ve düşünüşe daha fazla meylettiği anlaşılmaktadır. Bir mektubunda, Secde
şiiri bağlamında Fuad Şemsi’ye söyledikleri de buna işarettir: “Hilkat
cezbe-i ilâhiyyeye tutulmuş, haykırır, nara atar dururken, ben mabedinde
mutekif Hacı Âkif Hazretleri huzur-ı hatır ve ferağ-ı bal ile ibadet edemiyorum demektir. Bütün dünyayı cezben istila etmiş sözünden niçin mânâ
çıkaramadınız, bilmem? Cezbe mahlûkata, cazibe Hâlik’e aid olduğu için
mi? İyi ya, hilkatte hükümran olan cezbe Allah’tan geldiği için onu Allah’a
izafe etmek görülmemiş, binaenaleyh anlaşılmayacak bir şey mi?”18
Bütün bunlara rağmen onun bir tarikata mensubiyetinin olmadığını,
bilindiği anlamda bir sufî hayatı yaşamadığını da söylemek gerekir. Âkif,
Tanpınar’ın şiirinden ilhamla söyleyelim: Ne içindedir sufîliğin ne de büsbütün dışında.

17

Sırat-ı Müstakim, 16 Haziran 1327, 3 Receb 1329 (29 Haziran 1911), C:6, adet: 147.
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İsmail Hakkı Şengüler, Mehmed Âkif Külliyatı, C. 9, İstanbul 1992.
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Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ile bir konuşma / Celil Güngör

Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur:
“Birinci Dünya Savaşı bitmedi,
bitmeyecek”
Celil Güngör

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur ile I. Dünya Savaşı’na
giden yolu, savaşın taraflarını, ilişkileri ile dolaylı ve doğrudan sonuçları
üzerine bir konuşma yaptık.

1.Dünya Savaşı’nın yüzüncü yılındayız. Savaşa “Birinci Dünya” veya
“Birinci Cihan” savaşı diyoruz. Sanki bundan önceki savaşları çok fazla savaştan saymıyoruz gibi. Bu savaşın “birinci” olarak nitelenmesinin
dünya tarihindeki farklılığı, yeri, önemi nereden kaynaklanmaktadır?
İsterseniz bu soru ile başlayalım.
Savaş niye genel bir savaş oldu. Ondan önceki savaşlar önemsiz mi? Hayır
tarih boyunca çok büyük savaşlar, çok kanın ve gözyaşının döküldüğü savaşlar, çok acıların yaşandığı savaşlar var ama bu dünya tarihinde en genel ilk savaş. Yani dünyada büyük devlet olarak düşündüğümüzün hepsinin savaşın içinde yeri var. İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya,
Macaristan, Osmanlı devleti sonra Amerika, İtalya ve son dönemde
Japonya. Bir de bunları sömürenlerin sömürgelerini katarsak dünyada
başka devlet kalmaz. Bu saydığımız Osmanlı dâhil beş altı devlet dünyanın
zaten tamamı demek. Bir de bunların sömürgeleri var. Osmanlının sömürgesi yok ama İngiltere zaten dünyanın dörtte birine sahip, diğer bir kısmına
Fransa, bir kısmına Amerika, bir kısmına İspanya sahip. Ama İspanya girmiyor savaşa, zaten o dönemlerde büyük çaplı bir devlet değil. Dolayısıyla
1. Dünya Savaşı dünyanın en büyük emperyalist devletlerinin sebep olduğu
bir savaş ve bu yapısı gereği bir genel savaşa dönüşmüş. Bir de bu savaşta
cephe kavramı değişmiş bir cephe yok, bir anda çok cephe var.
Sadece Osmanlı için değil bütün ülkeler için birçok cephe söz konusu…
Tabii, yani İngiltere ve Almanya savaşıyorlar. Almanya bir taraftan Rusya’yla
savaşıyor. Bir taraftan Fransa’yla savaşıyor. Sonra bir taraftan Amerika ile
savaşıyor. Sonra bakıyorsunuz Osmanlı Devleti bir taraftan Rusya’yla sava-
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şıyor Kafkas cephesinde, bir taraftan Basra civarında Arabistan’da, Yemen
civarında İngilizlerle savaşıyor. Geliyoruz Çanakkale’ye, Çanakkale’de yine
İngilizlerle Fransızlarla savaşıyoruz. Galiçya’da yine müttefikleriyle savaşıyor yani bir anda bütün bağlaşıklarıyla Osmanlı karşı karşıya savaşıyor.
Bunu İngiltere için de sayabiliriz Fransa için de. Burada cephe kavramı
yok,
Ne gibi bir zorunluluk oldu da savaş çıktı? 1914’te birden mi ortaya çıktı
ya da bu yüzlerce yılın ya da onlarca yılın alttan alta bir takım sorunların birden patlaması mıydı? Nasıl bu kadar büyük güçler ve devletler bir
anda bir savaşın içinde buldular kendilerini?
Biliyorsunuz demin bir şey söyledim “patlama”, patlamanın olması için bir
enerjinin birikmesi lazım. Ve savaşı da patlama olarak değerlendirirsek
bu da bir enerji birikiminin sonucu oldu tabii. İşte ta 1880’lerden itibaren
Almanya milli birliğini tamamlamış ama sömürgesi yok. Silahı var, hammadde üretiyor, güçlü bir sanayi kurmuş, satacak yeri yok. Diğer devletlerin kendi aralarında sömürgecilik anlamında emperyalizm anlamında bir
mücadelesi var. Bu rekabet bir enerji birikimi sağlıyor.
Temel motivasyon sömürgecilik mi?
Tabiî temel saik sömürgecilik. Sömürgeye dayalı ve ekonomik açıdan istismara dayalı bir sistem. Siyasî açıdan istismara dayalı bir sistemin büyük devletler, emperyal devletler arsında yarattığı enerji birikimidir bu.
Osmanlı aktör müdür? Değildir. Osmanlı zaten Balkan Savaşlarında yenilmiş. Kendini toparlayamamış. Balkan Savaşları Trablusgarp onu belini
bükmüş.1. Dünya savaşı yaklaşırken bir aktör değil, diğerlerinin arasında
kalmış. Bir de toprakları bu biriken enerjinin yutmak istediği en önemli
alan.
Bir de petrol meselesi…
Tabii ki. Yani o tarihlerde petrol biliniyor. Özellikle Ortadoğu petrolleri de
İngiltere’nin, Amerika’nın, Almanya’nın, Rusya’nın hepsinin birden iştahını çekiyor. Yani Osmanlı iştah cezbedici bir coğrafyaya sahip. Bu hem iktisadi açıdan hem de coğrafi açıdan önemli. Hindistan’a giden yol İngiltere
için öyle. Ruslar için Akdeniz’e giden bir yol. Yani hammadde satılacak,
sömürülecek bir coğrafya. Fransa da petrol ve stratejik açıdan düşünüyor.
Osmanlı devleti -belki sorunuzun dışına çıkacak ama- savaşa girmeli miydi
girmemeli miydi?
Girmeyebilir miydi?
-Hiç şansı yok, sıfır şans, böyle bir şey yok. Çünkü paylaşma anlaşmaları zaten bu coğrafya üzerine yapılmış. Yani Rusya’yı savaşa çekmek için
Ruslarla İngilizler ta 1912’de anlaşmışlar. Bakın şimdi I. Dünya Savaşı’nın
tarihini yazmak zor.
Yani dünya tarihi yazmak gibi bir şey…
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-Evet, çünkü her yere bakmak zorundasınız. Siz Rus Dışişleri Bakanlığı’nın
faaliyetlerini bilmeden Rus Genel Kurmaylığının faaliyetlerini bilmeden
bu soruya evet girmeyebilirdi diyebilirsiniz. Ama bugün Rus arşivleri açıktır. Meslektaşlarımız bu arşivlerden epeyce yararlanmaya başladı 90lı yıllardan sonra. Artık biliyoruz ki Rus Dışişlerinin savaşa girişinin en önemli
sebebi İstanbul, Boğazlar ve Anadolu. Ve İngilizler de bunu bildikleri için
burayı onlara sunmuşlar. Rusların savaştaki en büyük hedefi bu.
Savaşa giren her büyük devletin motivasyonu farklı farklı galiba değil
mi?
Hedefleri farklı bunların zaten. Ruslar Akdeniz’e inmeyi ve Boğazlar’ı,
İngilizler Ortadoğu’yu istiyor.
Almanya ne istiyor, sömürgeleri çoğaltmak?...
Almanlar bir taraftan Osmanlı coğrafyasına tam olarak hakim olmak istiyor, bir sömürge haline getirmek… Ama daha fazlası Osmanlı coğrafyası
o kadar stratejik ki Osmanlı coğrafyası İngiltere’nin ve Fransa’nın sömürgelerinin boğazını sıkacak bir coğrafya. Onların sömürgelerini ellerinden
alacak bir coğrafya. Avrupa içinde bir hesaplaşmanın da ucu. Tabii ki rekabetin alanı burası. Onun için Osmanlı aktör değil.
Fransa’nın ve İtalya’nın hareket saiki nedir?
Fransa Almanya’dan 1871 de darbeyi yemiş, Alsas Loren’i kaptırmış.
Almanya müthiş bir enerji birikimi sağlamış, yani iktisadi açıdan, siyasi
açıdan, askerî açıdan müthiş bir birikim sağlamış ve Fransa’nın tepesinde
duruyor. Onun için Almanya’nın aleyhine kim varsa Fransa onlarla müttefik. Rusya dahil. İngilizleri sonra dâhil ediyor bu sisteme. Bir de tabii
Almanya’yı rekabette saf dışı bırakmak istiyor Fransa. Bu savaşın sonunda bıraktı da zaten. Alsas Loren’i, Fransa’nın ekonomik açıdan en büyük,
stratejik açıdan önemli coğrafyasını ele geçirdi. Fransa Almanya’yı iktisaden çökertmek istiyor bir de Ortadoğu var, Fransa Ortadoğu da yer almak
istiyor. Hatta Fransa coğrafyası nereden başlıyor biliyor musunuz -yani
Fransa’ya vaat edilen 1. Dünya savaşında anlaşmalar içerisinde- bugünkü
İran’ın Batı Azerbaycan dediğimiz bölgeden yani doğu Anadolu’nun hemen doğusundan başlayıp Akdeniz’e iniyor. Oradan Musul Kerkük’ü içerisine katarak Akdeniz’e inen bir coğrafya. Suriye’yi de işin içine katıyor.
Sonra Musul çevresini ve Irak’ı İngiltere aldı savaş sonunda 1919 anlaşmasıyla. Büyük bir coğrafya burası. Fransa da burayı istiyor
İtalyanlar başta kararsızdılar ama onlar da sonra özellikle Kuzey Afrika diyeceğimiz coğrafyayı ve Anadolu’nun güneyini, Roma’yı ihya etmek istiyor.
Tabii Osmanlı devleti de arada kalmış, kimse fikrini sormuyor.
Şunu sormak istiyorum: Girmeyebilir miydi sorusuna öyle bir şansı yoktu diyoruz ya, o dönem girmeme şansımızın olmadığını biliyor muyduk?
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Şimdi Osmanlı devletinin bir hafızası var. Bir devlet var ortada. Osmanlı’yı
öyle büyük aktör görmüyoruz ama yine de yıkılırken dünyanın altıncı ya da
yedinci devletiydi. Yani o kadar büyük o kadar da muazzam, altıncı ya da
yedinci devlet. Bir istihbaratı var. Enver Paşanın yani devletin istihbaratı
var. Bunu kişilere indirgemememiz gerekir. O dönem evet liderlerden biri
o. Ama devletin bir istihbaratı var. Bunlar ne döndüğünü ne olup bittiğini biliyorlar. Onun için de ilk askeri ittifakı İngiltere’ye teklif etmişler.
Bugün artık bunlar biliniyor. Yani maalesef bir deli bir kuyuya taş atıyor,
tarihte bunu çıkartamıyoruz. Ondan sonra kırk akıllı geliyor çıkartamıyor.
Bu bilimsel bir söylem değil. İşte Enver Paşa Alman hayranıydı, götürdü
Osmanlı yönetimini Almanların kucağına attı, yaktı, yıktı deniliyor, yok
böyle bir şey. Yani hiç bilimsel bir şey değil. Bu Enver Paşayı sevmekle ya
da sevmemekle ilgili bir şey değil. Bu dönemin Türk Alman, İngiliz, Fransız
savaş kayıtlarıyla hiç örtüşmüyor çünkü. İlk askeri ittifak İngiltere’ye teklif
ediliyor, İngiltere kabul etmemiş tabii, niye etsin. Çünkü hesabı kitabı var,
Osmanlı devletinde Tanzimat’tan sonra özellikle devlet adamlarının bir
kısmı Rus taraftarı, bir kısmı İngiliz taraftarıdır. Mesela Abdülhamit’in de
ara ara kullandığı devlet adamları vardır. İşte Nedimov gibi.
İsimleri o şekilde alalım değil mi?
Tabi tabiî. Kimin ne olduğu, hangi devlete yakın olduğu mesela Kamil Paşa
İngiliz taraftarıdır, Cemal Paşa Fransızlardan yana tavır koyan bu üçlünün
paşasıdır. Rahmi bey -İzmir valisi ittihatçıların önemli adamlarından birio da Fransızlardan yana tavır koyar. Yani demek istediğim şey şu: Bu askeri ittifak teklifini onlara iletenler de bu Osmanlı bürokrasisi içerisindeki
güçlü asker ya da sivil o ülkeyle ilişkileri iyi olanlardır.
Savaşa girme konusunda çok heveskâr olmadığını söyleyebilir miyiz Os
manlı’nın?
-Kesinlikle. Yani Balkan Savaşları’ndan yeni çıkmışlar. İttihatçılar, yani
o zamanki mevcut iktidar askeri yapıyı -bu balkan savaşlarından çok acı
dersler çıkarmışlar- yeniden organize ediyorlar; orduyu ekonomiyi milli
ekonomiyi. Yeni ordu, disiplinli orduyu falan yeni bir düzene koyuyorlar
derken daha tam koyamadan savaş çıkıyor.
Sonra da Almanlardan yardım alıyoruz.
İngiltere reddetti ittifakı, Fransa reddetti sonunda bu üçlünün en güçlü adamı, en güçlü adamlarından biri diyorum. Talat Paşa nereye gitti?
Yalta’ya -yani bugün Kırım diye bildiğimiz coğrafyanın önemli şehirlerinden bir tanesi-. Rus çarları yazın Yalta’ya giderlerdi. Talat Paşa da Yalta’ya
gitti. Askerî ittifak teklif etti, onu da reddettiler. Şimdi ne yapsın Osmanlı
Devleti? Şöyle denebilir tarafsız kalsın. Öyle bir şey yok. İran I. Dünya
savaşında tarafsız kaldı ne oldu? İran perişan oldu. Türkler girdi, Ruslar
girdi her üç devletin savaş alanı oldu. Bir de biz bir devletiz. Ülkemizi savaşmadan savaş alanı haline nasıl getiririz? Böyle bir şey kabul edilebilir
mi? Onun için Almanya var. En son Almanya’nın teklifini işte 2 Ağustos
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1914 de kabul ettiler. 2 milyar mark kadar bir para aldılar. Asker yedi aydır
maaş alamamış. Para yok hemen subaylara maaş verdiler. Zaten İngilizler
mesela artık Goben ve Breslav’ı özellikle batırmıyorlar. Bir İngiliz tarihçi
bununla ilgili çok güzel bir kitap çıkardı. Goben ve Breslav’ı bir İngiliz gölü
olan -bir dönem Türk gölü olan Akdeniz’de artık biliyorsunuz 19. yy da
özellikle bir İngiliz gölü oldu.- bu İngiliz gölünde bayrak sallaya sallaya
geliyor. Gelip Çanakkale boğazından giriyor. Yani İngiltere istiyor.
Bunun farkında yani.
İngilizler zaten donanmalarına emir vermişler batırmadan takip edin.
Çünkü biliyorlar bunlar gidecek Osmanlı’ya sığınacak. Osmanlı’dan bunu
isteyecekler. Savaş sebebi için bahane üretiyorlar. İngiliz donanmasına
emir veriliyor. Takip edin ama batırmayın. Yoksa İngiliz donanması elinden
kaçıracak Goben ve Bireslav’ı. Mümkün değil. Çünkü Kıbrıs İngiltere’nin
elinde. Girit civarında çok büyük bir donanmaları var. Malta İngiltere’nin
elinde ve büyük bir donanma üssü var.
Böyle küçük bahanelere gerçekten ihtiyaç duyuluyor mu? Yoksa bunlar
sonradan bakarak tertiplenmiş gerçekler mi?
Yok, şimdi böyle bir şey, mesela bu odada gazı açıyoruz, dolduruyoruz dolduruyoruz. Bir şey yok ama bir küçük kibrit ihtiyaç oluyor, artık küçük bir
kibrite çaktığınız zaman bina yanıyor, binayı da boşverin bazen koskoca
şehirler yanıyor. Ama küçük bir kıvılcım bu. Fakat kıvılcımı şimdi çaksam
bir anlamı var mı? Ama burası gazla dolu olursa o Avusturya veliahdının
ölümü de böyle bir kıvılcım. Artık dünyayı o kara bulutlar, o gaz yüklü bulutlar kaplamış savaş çıktı çıkacak, sadece bahane arıyorlar.
Peki, 1918’de savaş bittiğinde herkesin gazı inmiş miydi? Yani dünyada
dengeler bir şekilde tamam artık dört yıl büyük bir yıkım oldu ama birtakım şeylerde oturdu denildi mi? Yoksa bir ara mı oldu?
Hayır, günümüze kadar devam eden sorunlar ortaya çıktı. Çünkü galipler
o Mehmet Âkif’in dediği gibi o “Tek dişi kalmış canavar”, öyle haksızca
bölüşümler, öyle hukuksuzsa bölüşümler yaptı ki, günümüze kadar Arap
dünyası kendine gelemedi mesela.
Onun için mesele II. Dünya Savaşı’nın çıkış nedeni de I. Dünya Savaşı’dır
biliyorsunuz. Bu sefer de I. Dünya Savaşının biriktirdiği gazı -şimdi
Türkler bir şekilde o gazı boşalttılar. Nasıl? Kurtuluş Savaşı ile. Çünkü
I.Dünya Savaşından sonra Türklere bir gömlek giydirilmek istendi. Sevr
Antlaşmasını dayattılar. Türkler Sevr’i attı. Belki daha çok Türklerle
meskûn bir alanda Anadolu’da bir cumhuriyet kurdular. Dolayısıyla o gazı
boşalttılar.- Almanlar atamadılar. Bulgarlar bunu yapamadı. İtalyanlar
galip olmalarına rağmen sonunda istedikleri hiçbir şeyi elde edemediler.
Dolayısıyla ne oldu? Biriktirdikleri gazı 1939’da çıkardılar. Yani Hitler I.
Dünya Savaşının ürünüdür. Mussolini I.Dünya Savaşı sonrasını hak ettiklerini alamayan o birikimin ürünüdür. II.Dünya Savaşı bunu sonlandırdı
mı? Hayır, halen devam ediyor.
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O zaman I.Dünya Savaşı hiç bitmedi herhalde.
Bitmedi bakın işte Orta doğuda yaşananlara. Bitmedi bitmeyecek…
İngilizler gelmiş bölgeye bir nizam vermiş Fransızlarla birlikte. Bütün temel dengeleri bozmuş, her kuyunun başına bir devlet koymuş. Suriye gibi
bir devlet çıkmış. Bakıyorsunuz mantıken düşünüyorsunuz bütün Türkler
bir araya gelir mi? Gelemez, çünkü Türkiye Cumhuriyeti nere Kırgızistan
işte Doğu Türkistan nere yani Kazakistan nere fakat Arapların bir arada
yaşamamaları için hiç bir sebep yok. Öyle değil mi? Araplar bir arada yaşayabilir. Ama bunu hangi el engellemiş, bunların arasına bu tefrikaları kim
koymuş? Bunları yapay çizgilerle kim böyle paramparça etmiş? Osmanlı
döneminde burada böyle bir huzur varken, bugün Lübnan kaynıyor, ya da
İsrail’i getirdi. Osmanlılardan sonra oraya yerleştirildiler. Bakın orada bir
çıban gibi etrafını ciddi anlamda rahatsız ediyor, parçalıyor, kana gözyaşına boğuyor. I. Dünya Savaşı sonuçları itibariyle halen bitmedi, devam
ediyor bu coğrafyada özellikle. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin savaşa girmemesi gibi bir şansının olmadığı görülüyor. Bir tarafı Balkanlar, bir tarafı
Kafkaslar, bir tarafı Ortadoğu. Yani dünyanın sacayağı, en stratejik bölgesi
ve bütün kan gözyaşı hepsi bu civarda olmuş.
Savaşın galipleri ve bu savaşının başlatıcılarının “Buraya nasıl girdik?
Bu ateşi fitili nasıl ateşledik” diye pişmanlık duyduklarına ilişkin tarihte
bir ize rastladınız mı? Yoksa hep böyle öngördükleri biçimde bir adım
yukarıya doğru basamak basamak dünyanın tepesine çıkmaktan mutlu
mu oldular?
-Şimdi burada tabi günümüzde gördüğümüz gibi herkes birbirini suçluyor.
İngilizler Almanları suçluyor, Almanlar Fransızları suçluyor, Fransızlar
Almanları suçluyor. Almanlar Rusları suçluyor, Türkler Fransızları suçluyor. Tabii bir küçük özeleştirileri yok değil. Mesela konunun başına dönersek savaşa girmek zorundaydı Osmanlı Devleti ama savaşa erken girmeyebilirdi. Yani daha geç girebilirdi. Mesela Türk devlet adamları da bu
konuyu kendi aralarında tartışmışlar. Bir özeleştiri yapmışlar. Savaşa daha
geç girebilirdik, daha az zayiat verebilirdik, biraz daha toparlanabilirdik.
Bu savaşın sonucunu değiştirir miydi? Çok zor. Çünkü bir kere 1917’de
Amerika gibi, bir dev savaşa girdi. Galiplerin yanında yer aldı. İngiltere’yi
içine düştüğü açmazdan, çıkmazdan kurtardı.
Amerika’nın kendi kıtasının dışında ilk savaşı mıydı?
Evet, ilk savaşıydı.
Onun sebebi şöyle izah ediliyor: Almanlar İngiliz gemilerini batırınca
Amerikalılar da ölüyor. Sonra da işte Amerika savaşa giriyor. Sonradan
böyle güçlü bir şekilde giripte prensipler falan yayınlıyorlar. Nasıl olabiliyor?
Şimdi: İngiltere’nin savaşın başından itibaren, daha savaş başlamadan
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yaptığı çok büyük propaganda var. İngiltere Amerika’da 1913’ten itibaren özellikle de Savaş döneminde çıkabilecek bir savaşa müdahale etmesi
için Amerika’nın önemli yazarlarını satın almış. Önemli gazetelerine milyonlarca dolar para aktarmış. Ermeni meselesi bunun bir sonucu. Mavi
Kitap neyin sonucu? Mavi Kitap bunun sonucu. Yalan yanlış bir sürü şeyi
topluyorlar. Almanlarla ilgili de kitap çıkarıyorlar biliyorsunuz. Amerikan
kamuoyunu etkileyip onları savaşa çekmek istiyorlar. Bugün İngilizler artık bunu inkâr etmiyor. Çünkü arşivleri dolu. Milyonlarca dolar para aktarmışlar Amerika’da propaganda için. Osmanlı ülkesinde de propaganda
var. Ama asıl propagandayı Amerika’da yapıyorlar. Niye? Onu bir an önce
savaşa dâhil etmek için. Çünkü biliyor ki bu Amerika bir güç biriktirdi orada. Hani deminden beri enerji biriktirdi diyoruz ya, müthiş bir sanayi var,
müthiş bir insan gücü var. Ve artık birikmiş, bu gazın boşalması lâzım.
Onu da kendi lehine kullanıyor. Ve I. Dünya Savaşı’nda bunu kullandı.
Savaşın dengelerini alt üst etti. Aynı şeyi II. Dünya Savaşı’nda kullandı.
Amerika’nın malum bir Monroe Doktrini var. O şu; Avrupa’ya diyor ki, -o
zaman işte Avrupa’da büyük devletler var. Bir de Amerika var.- siz benim
işlerime karışmayacaksınız. Yani Amerika kıtasına karışmayacaksınız.
İçine çekilme politikası, infiratçılık da deniyor buna. ben de Avrupa’nın işlerine ve dünyanın geri kalanındaki işlerine karışmayacağım. Hiçbir işinize
müdahale etmeyeceğim. Siyasi ekonomik hiçbir işe karışmayacağım. Onun
için mesela I. Dünya Savaşı bittikten sonra Amerika tekrar kabuğuna çekildi. Ne zaman İngiltere çok zora düştü. II. Dünya savaşında, o zaman tekrar
geldi savaşın içerisine girdi. O artık bir yola girmiş ve sonunda İngilizler
hakikaten Churchill siyasi anlamda çok güçlü bir adam. Amerika’yı II.
Dünya savaşına çekmeyi başardı. I. Dünya Savaşı’na çektikleri gibi. Bu savaşın dengesini değiştirdi tabi. Birinciyi de değiştirdi, ikinciyi de değiştirdi. Burada tabi zararlı çıkan Osmanlı devletidir. Koskoca bir coğrafyasını
kaybetti. Belki Osmanlı’nın uzun vadede bu coğrafyayı elde tutması zordu.
Yani Arap coğrafyasını. Çünkü artık Hristiyan coğrafya elinden gitmişti.
Özellikle Anadolu kalmıştı. Araplarda da 1900’li yılların başından itibaren milliyetçilik ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu aslında Arap Müslüman bir
devleti Hristiyanlarla birlikte yıkmalarından dolayı. Arkadan vurmaları
tabii ki bizleri çok rahatsız etti. O açıdan sitem edilebilir. Ama Arapların
da kendi devletlerini kurma hakları vardı. Onlar da bir gün kuracaklardı.
I.Dünya Savaşı olmasaydı da bu bir şekilde olacaktı diyorsunuz…
Olacaktı herhalde. Arnavutlar kendi devletlerini I.Dünya Savaşı olmadan kurdular ki Arnavutlar Osmanlı’ya en sadık Müslüman topluluğuydu. Mesela bizde İslamcılık politikası var. Osmanlının son dönemlerinde
Türkçülük İslamcılık Batıcılık Osmanlıcılık falan. İslamcılığı bitiren en
önemli öğelerinden biri Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesidir. Daha
sonra da Arapların isyanlarıdır, yürümüyor. İşte Türkçülük Sarıkamışta
çok büyük bir darbe yedi. Karlı dağları aşamadınız. Türkistan’a ulaşa-
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madınız. Yani bu duygular bu siyasî yönelimler böyle darbe yiyor. Siz
Bağdat’ta bir Türk çoğunluğu var diyemezsiniz. O dönem için Halep daha
bir Türk yoğunluklu bir bölge ama Şam için bunu diyemezsiniz. Mekke
için Medine için böyle bir şey söyleyemezsiniz. Ama galiplerin daha sonra
Ortadoğuyu dizayn ederken yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi İslam
dünyasını aleyhine olan işlerden biri Filistin’de bir İsrail devleti kurmalarıydı. Yani ele geçirdikten sonra bu coğrafyaya müthiş bir Yahudi göçü
başlattılar. Ondan önce Osmanlı bunu engellemek için her türlü çabayı,
özellikle sultan Abdülhamit, ondan öncekiler ondan sonrakiler her türlü
çabayı göstermişlerdi. Ama İngilizler kapıları bir açtılar 1917’den sonra
Balfour Deklerasyonundan sonra işte bugünkü İsrail vücut buldu. 1948’de
bir devlet olarak ortaya çıktı. Tabi o devletin kurulmasında -konuyu değiştirmeyelim ama- Hitlerin Nazileri kesmesi ve bir soykırıma uğratmasında
Yahudilere karşı artık bir sempati, bir meşruiyeti kazandırdı. Onun için
Ermeniler de II. Dünya Savaşı’nda bu Yahudilerin izlediği yolu takip etmeye başladı. Madem bu soykırımın mağdurları var onlara bir devlet bahşedildi o zaman ilk soykırımı biz yaşamıştık diye II. Dünya Savaşı’ndan sonra
müthiş atağa geçiyorlar.
Ermeniler deyince Amerika’da o dönemde Ermenilerin Türkiye’deki
Ermenileri yönlendirdiğine dair görüşler var.
Şöyle yönlendiriyorlar tabii silah açısından, ekonomik açıdan yönlendiriyorlar. Çünkü Ermenilerin Amerika’da teşkilatları var ve Amerika’nın şöyle bir özelliği var Ermeni teşkilatları açısından. Orada para çok. Amerika
zengin bir kıta ve oradan para geliyor. Özellikle mesela misyonerleri var.
Anadolu’daki Ermenileri kışkırtan büyük sebeplerden biri misyonerler.
Biraz önce söylemiştim Amerika Avrupa kıtasıyla ve dünyanın geri kalanıyla ilgilenmedi fakat bu sefer misyonerleri vasıtasıyla ilgilendi. Yani diplomatıyla çok gitmedi, askeriyle çok gitmedi
Amerikan vari bir yöntemle.
Evet, misyonerini gönderdi. Amerika’da misyoner Amerika’nın hem
iktisadî hem dinî açıdan temsilcisi hem de diplomatik açıdan.
Hemde sivil gücü.
Tabiî sivil gücü. Daha rahat operasyon yapabiliyorlar. Ermeniler de milliyetçilik duygusunu tadacaklardı. Araplardan Arnavutlardan ya da
Sırplardan Yunanlılardan Ermenileri ayıran en büyük özellik neydi? Onlar
hiçbir yerde çoğunluk oluşturmuyorlardı. Anadolu’da bir iki kasaba dışında çoğunluk değillerdi. En çok oldukları yer Bitlis yüzde 27 çıkıyor en fazla
nüfusları. Yüzde 27’nin en kalabalık olduğu şehir de bile yüzde 77’ye nasıl
tahakküm edebilir? Yani nasıl hâkim olabilir, böyle bir şey yok. Ama misyonerler onları bu havaya soktular bu arada İngiltere soktu Rusya soktu. Bu
anlamda Ermenileri Bulgar örneği çok etkiledi. Çünkü Bulgaristan devlet
olarak Rusya yardımıyla kurulurken Bulgarlar çoğunlukta değildi Türkler
çoğunluktaydı yüzde 60’a yüzde 40’tı.Yeri gelip bazı şehirlerde yüzde 60
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Bulgar yüzde 40 Türktü. Yani Rusya zorla orada bir devlet kurdurdu. 7778 Osmanlı Rus harbinden sonra Türkleri, sürdüler, öldürdüler. Ermeniler
bunu hep model almış, ama misyonerler de bu anlamda hem tetiklemişler
hem bir takım fanatik duygulara itmişler. Tabiî bugün Ermeniler burada
yoksa bunun sebeplerinden biri de Amerika’nın misyonerleridir.
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Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı
Ordusu’nun Tarihi1*
Murat Nalçacı

1914’te Avrupa merkezli olarak başlayıp
1918’e kadar dünyanın büyük bir bölümünü
etkisi altına alan Birinci Dünya Savaşı, bitiminden itibaren tarihçilerin ilgi odağı haline
gelmiştir. Savaşın cepheleri, savaşa katılan
devletler ve ordularla ilgili farklı dillerde pek
çok eser kaleme alınmıştır. Yazar, Edward J.
Erickson’ın “Ordered to Die. A History of the
Ottoman Army in the First World War” isimli
kitabı, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunu anlatan, tamamen akademik bir anlayışla yazılmış ilk İngilizce eserdir. Fransızca
olarak kaleme alınan bazı eserler ayrı tutulursa, Osmanlı ordusunun Birinci Dünya
Savaşı’ndaki faaliyetleri ile ilgili böyle bir eser daha önce ortaya konulmamıştır. Bu açıdan yazar, Osmanlı ordusunu Türkçe kaynaklardan takip
edemeyen dünya tarihçileri için çok önemli bir hizmette bulunmuştur.
Erickson çalışmasında, ağırlıklı olarak Türk resmi tarihi ve Genelkurmay
kaynaklarını kullanmış, ayrıca az da olsa, dönemin komuta merkezine ait
Osmanlıca belgelerden istifade etmiştir.
Kitap dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun önsözü
(Foreword) ile başlar. Kıvrıkoğlu, eserin, dünya kamuoyuna Türk ordusunu doğru ve objektif bir şekilde aktarmasından duyduğu memnuniyeti ifade eder. Kitabın ikinci önsözü diyebileceğimiz (Preface) bölümüne
Erickson, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben size savaşmayı değil, ölmeyi
emrediyorum...” sözleriyle başlar. Yazar devamında, “Osmanlı Ordusu,
dört yıllık savaş boyunca düşmanlarını şaşkınlığa ve yenilgiye uğratan,
savaşarak ölen, büyük zorluk ve felaketlere dayanan bir orduydu. Rusya,
Avusturya-Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya orduları pes
*
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ettikten çok sonraları bile hala ayaklarının üzerinde durarak inat ve kararlılıkla savaşmayı sürdüren bir orduydu.” (s. XIV) ifadeleriyle, Osmanlı
ordusu hakkındaki olumlu düşüncelerini daha ilk satırlarda dile getirmiş
olur. Erickson kitabın genelinde Osmanlı ordusu ile ilgili yorumlarını da
bu minvalde yapmıştır. Kitap Birinci Dünya Savaşı’nı, sekiz bölüm halinde,
kronolojik bir düzen içerisinde, Osmanlı ordusu perspektifinden ele alarak
işlemektedir. İlk olarak Birinci Dünya Savaşı öncesi, Balkan Savaşlarından
başlar, Osmanlı’nın savaş planından bahseder devamında 1914-1915 yılları
taarruz operasyonlarıyla, Çanakkale Cephesi’ni anlatır. Savaşın doruk noktası 1916 çarpışmalarından, 1917’deki duraklamalardan, savaşın 1918’de
sona ermesi ve imparatorluğun çöküşünden bahseder.
Erickson, tarihçiler tarafından, şimdiye kadar, hafife alınan ve yanlış
değerlendirilen Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’ndaki üstün kabiliyetlerini öne çıkarmak konusunda oldukça iddialıdır. Yazar, 1917 yılı ile
ilgili şöyle der: “Müttefikler, Türkleri siperlerinden sökmek için çok üstün
kuvvet ve malzeme gerektiğini görüyorlardı. Mezopotamya ve Filistin`de
Türkler, asker sayısı, ateş gücü ve kaynaklar açısından hasımlarının çok
gerisinde kalmışlardı. Buna rağmen başarılı oyalama muharebeleri yaparak geri çekildiler ve Bağdat ile Kudüs gibi önemli kentleri yitirmiş olmalarına rağmen, sahadaki ordularını ayakta tuttular. Fransa ve Rusya
gibi diğer ülkelerde, sahra orduları savaş yorgunluğu, içten çürüme ve
isyanlarla stratejik açıdan duraksama belirtileri gösteriyorlardı. Türkler
ise her zaman oldukları kadar atik ve kendilerine güvenliydiler.” (s. 160).
Başka bir yerde: “31 Ekim`den başlayarak 31 Aralık tarihine kadar süren
İngiliz saldırısında, Yıldırım Orduları Grubu`nun ölü, yaralı, esir ve kayıp olarak zayiatı 25.337 kişiydi. Her ne kadar bu rakam yüksek görünse
de, İngilizler yaklaşık 18 bin asker yitirmişti. İngilizlerin piyadede bire
ikiden fazla, süvaride ise bire sekizlik bir üstünlüğe sahip olduğu düşünülürse, başarının pek o kadar büyük olmadığı anlaşılır. Sonuçta, Türklerin
çok yoğun İngiliz baskısı altında savaşarak çekilmeleri, büyük bir başarı
olarak görülebilir” (s. 175).
Erickson savaşın sonu ile ilgili ise şunları söylemektedir: “Türk ordusu
her ne kadar ağır darbeler almış ve aşırı yıpranmışsa da, 31 Ekim 1918
günü mütareke imzalandığında, garnizonlarında değil, hala sahadaydı.
25 piyade tümeni, 4 kale komutanlığı ve 3 geçici piyade tümenine sahipti.
Türk ordusunun komuta kontrol yapısı ayaktaydı ve yaklaşık 1 milyon
asker ile muharebe operasyonları yapma yeteneği vardı. Her ne kadar
ağır kayıplar vermişse de, anavatanı Anadolu`yu ve Rusların Kafkas
vilayetlerinin çoğunu ayakta tutuyorlardı. İngilizler, Türk ordusunun
çöküntünün eşiğinde olduğunu düşünüyor, ama sonuna kadar savaşacağından da kuşku duymuyorlardı.”(s.204).
Savaşın bittiği 1919’da Osmanlı Devleti, ordusunun tamanını terhis etmedi. Ordu, yeni bir plan çerçevesinde, dar bir kadro ile, olması muhtemel
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görülen işgal faaliyetlerine karşı duracaktı. Yeni plana göre, ordu savaş
sonrası, barış düzeni alarak yirmi piyade tümeninden oluşacak, ordunun
büyük çoğunluğunu Anadolu Türkleri oluşturacaktır. Türklerin çoğunlukta olmadıkları tümenler terhis edilecektir (s.207); bu ifadelerin devamında Erickson şu bilgileri verir: “ 27 Ocak 1919 tarihinde, Britanyalıların
İstanbul ve çevresini işgale hazırlandıkları esnada Türkler bu planlarını
uygulama konusunda hayli mesafa almışlardı. Bu, dar kardo planı çerçevesinde Türk Ordusu elinde 40.000 piyade ve 240 top tutmayı hedeflemekteydi. Bu sayıdan daha fazlası ise jandarma ve geri hizmet eri olarak
kaydedilecekti. Kayıtlarda 48.000 tüfeğin kaldığı gösterilmişti fakat depolarda 791.000 tüfek daha vardı. Buna ek olarak Anadolunun merkezi
yerlerinde 945 top ve 4.000 makineli tüfek saklanmıştı. Savaş sonrası
ordu, bugünki modern Türkiye Cumhuriyeti’nin garnizonu görevini yerine getirmiştir.”(s. 207-208). Bu ifadeleriyle Erickson Osmanlı ordusunun
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasındaki rolüne değinmiş olur.
Erickson, bu çalışmasıyla, Osmanlı ordusuyla ilgili Batılı tarihçiler tarafından inanılan pek çok yanlış “mit”i çürütmeye çalıştığını ifade etmektedir. Bu mitlerden ilki, Osmanlı ordusunun pek çok cephede düşmanlarına
karşı sayısal üstünlüğü olduğuna dair inanış; ikincisi, Osmanlı ordusunun
önemli harekatlarının Almanlar tarafından planlandığı ya da komuta edildiğine dair inanış; üçüncüsü, Osmanlı ordusunun kayıt tutma konusunda
yetersiz olduğuna dair inanış; dördüncüsü, Osmanlı birliklerinin yoğun
baskı karşısında mevzilerini terk etmeye olan yatkınlığına dair inanış; beşincisi, Enver Paşa ve diğer idarecilerin, özellikle son savaşlarda kaybedilen
toprakları geri kazanma konusunda çok ısrarcı olduklarına dair inanış; altıncısı ise, Osmanlı birliklerinin çarpışmalarda diğer ordulara nazaran çok
yüksek sayıda kayıp verdiğine dair inanıştır (s.214-215). Erickson, iddia
ettiği bu mitlere dair kaynakları zikretmemekle beraber, bunların ortak bir
yargı olduğunu söylemektedir. Erickson bu varsayımlarının çoğunda haklı olmakla birlikte, diğer ordularda gördüğümüz, anı, hatırat gibi savaşın
insan üzerindeki etkisini birinci elden aktarabilecek kaynakların Osmanlı
ordusu için eksik olması, savaşın çok boyutlu olarak incelenmesi konusunda sorunlar yaratmaktadır. Aynı zamanda, Erickson dahi savaşlarda verilen kayıpları net olarak ortaya koyma konusunda sıkıntı yaşamıştır. Bu
noktada cephede özellikle hastane kayıtlarının yetersizliği, çatışmalardaki
insan kayıplarının net bir şekilde ortaya konabilmesindeki en büyük engeldir. Hususiyetle Sarıkamış Operasyonunda Osmanlı ordusunun insan
kaybı konusunda Rus tarafının verdiği rakamlar Batılı tarihçiler tarafından
kabul görmüş, Türk tarihçilerin bu noktada net bir rakamla konuyu aydınlatamamaları savaşın sonuçları açısından yanlış değerlendirmelere zemin
hazırlamıştır. Yine Erickson’un, Osmanlı ordusundaki askerden kaçmaların diğer ordulara nazaran çok yüksek olduğuna dair genel inanışın doğru
olmadığına dair tezi sorgulamaya açık bir durumdadır, zira bizzat kendisi
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savaş boyunca ordudan kaçanların sayısını “500.000” (s. 243) olarak vermektedir. Elbette bu firarilerin büyük bir bölümünü Arap, Ermeni ve Kürt
gibi etnik unsurların oluşturduğu da bir gerçektir.
Erickson belki de kullandığı kaynakların etkisiyle, Osmanlı ordusunu
neredeyse tamamen stratejik ve operasyonel düzlemde ele almıştır. Yazar
Osmanlı ordusunu taktik, insan ve toplum perspektiflerinden irdelememiştir. Öte yandan, Osmanlı’nın “İttifak Devletleri” arasında savaşa girmesindeki nedenler, Enver Paşanın felaketle sonuçlanan agresif tutumu ya
da Ermeni olayları tartışmalarını incelerken daha toplum merkezli, insanı
ön plana çıkaran bir yaklaşımla konuları ele aldığını da söylemek lazım.
Erickson, Osmanlı ordusunu eleştirirken öncelikle, Enver Paşanın gerçekçi olmayan savaş planlarından bahseder,( s. 103, 179) ayrıca, ordunun
ulaşım ve iletişim sistemlerinin yetersizliği yanında sağlık hizmetleri konusundaki eksiklikleri de dile getirir. Yazar, temelde 1915 Ermeni sürgünü
esnasında, Ermenilerin katliam derecesinde zarar gördüklerini kabul etmekle birlikte, Osmanlı’nın bu hareketine gerekçe olarak, Ermeni çetelerinin düşmanla işbirliği halinde askeri birliklere ve sivil halka saldırmasını
gösterir (s. 96-104). Osmanlı ordusunun bu çete faaliyetlerine karşı sürgün
yoluna başvurduğunu ifade eder. Yazar, sürgün sırasında yüksek sayıdaki
can kaybının nedenleri olarak, Osmanlı ordusunun yürüyüş sırasında çıkabilecek sorunlarla ilgili yeterli önlemleri almamasını ve kırsal arazide erzak
olmadan ilerlemek zorunda kalınmasını gösterir (s.104).
Erickson’un eseri Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’ndaki hikayesini İngilizce olarak, dünyaya anlatması açısından son derece önemlidir. Yazar eserini, Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’ndaki rolü ile
ilgili olarak, kendisinden sonra gelecek tarihçiler için bir temel eser, yeni
araştırma ve çalışmalarla üzerine bina inşa edilecek bir platform olarak
tanımlamaktadır (s. XVIII).
Doktora eğitimini İngiltere’de Leeds Üniversitesinde tamamlayan
Edward J. Erickson, Körfez ve 2003 Irak savaşlarında, Amerika Birleşik
Devletleri Ordusunda topçu subayı olarak görev yapmış ve daha sonra topçu yarbayı olarak emekliye ayrılmıştır. Erickson’un, Ordered to
Die. A History of the Ottoman Army in the First World War kitabı 2011
yılında Mehmed Tanju Akad tarafından Türçeye çevrilerek “Size Ölmeyi
Emrediyorum! Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusu” ismiyle Kitap
Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Yazarın tanıtmaya çalıştığımız bu
eseri yanında, “Defeat in Detail: The Ottoman Army in the Balkans,
1912–1913; Ottoman Army Effectiveness in World War I: A Comparative
Study; Gallipoli & The Middle East 1914–1918; Ottomans and Armenians.
A Study in Counter-Insurgency, gibi belli başlı eserleri vardır.
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Osmanlı Ordusunda Bir Nefer1*
Mehmet Kurtoğlu

Son yıllarda yakın tarihe ilginin fazlasıyla arttığını, çok sayıda hatırat kitabının yayınlandığını
görüyoruz. Özellikle yakın tarihimizin karanlık
noktalarını aydınlatan kitapların daha çok revaç
gördüğü bir gerçek. Yakın tarih ile ilgili hatıraların
yayınlanması bilhassa önemlidir. Zira tarih ancak
bilgi, belge ve dönemin hatıralardan hareketle yazılıp anlaşılabilir..
I. Dünya Harbi’nin 100. Yılını doldurduğu bu
günlerde, bu savaşın kendi tarihimiz açısından bir muhasebesi yapılmış
mıdır? Bu savaşın bizim için önemi büyük. Zira bu savaştan sonra imparatorluğumuz dağılmış, yüz binlerce insanımız farklı cephelerde şehit olmuş, yaralanmış, esir düşmüş, en önemlisi anavatanımız işgale uğramıştır.
Tarihimizin bu trajik döneminin iç yüzünü ancak yayınlanan kitap ve hatıratlardan teferruatlı bir şekilde öğrenebiliyoruz. Ülkemizde hatıra yazma, günlük tutma geleneği yaygın olmadığından, az sayıda hatırat daha da
önem kazanmaktadır.
Ülkemizde genellikle üst kademede, okumuş insanların hatıratları
öne çıkmaktadır. Cumhuriyet dönemi hatıralarına baktığımızda, büyük
çoğunluğunun ordu ve devlet kademesinde bulunmuş insanlar tarafından yazıldığını görürüz. Özellik savaş hatıralarını yüksek kademedeki
komutanların yazdığı bir geçek. İstisnalardan biri I. Dünya Savaşında
Çanakkale, Galiçya ve Filistin cephelerinde savaşmış İbrahim Arıkan’ın
kaleme aldığı hatırattır. Timaş yayınları hatırat dizisi içinde yayınlanan
“Osmanlı Ordusunda Bir Nefer” adlı kitap, I. Dünya Savaşı’nı sıradan bir
askerin gözüyle anlatıyor. 1893 yılında Kırklareli’nin Akviran köyünde doğan İbrahim Arıkan, Balkan Savaşı’na kadar hayatını köyünde geçirmiş,
1912 yılında Kırklareli’nin Bulgarlar tarafından işgal edilmesi üzerine ailesiyle birlikte İstanbul Mecidiyeköy’e taşınmıştır. 1914 yılında gönüllü
olarak jandarma yazılıp, jandarma okuluna kaydolmuş, 1914’de Çanakkale
*
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Savaşları başlayınca gönüllü olarak savaşa katılmıştır. 5 ay Çanakkale’de
savaşıp kahramanlıklar göstermiş ardından 1916 yılında Galiçya cephesine gönderilmiştir. Burada Arıkan, üç yerinden yaralanmış üç ay hastanede yatmıştır. Galiçya’da Rusların mağlup olmasının ardından Anavatana
dönmüş, 1917 yılında ise Filistin cephesine gönderilmiş, kanal cephesinde
çarpışırken İngilizlere esir düşmüştür. 17 ay esir kalan Arıkan, 1920 yılında Türkiye’ye dönmüştür. Hatıratı dikte ettirerek daktiloyla yazdırılmıştır.
Arıkan, hatıratının başında ülkenin o zamanki durumunu tanımlarken;
“harp talihi Türk milletini hayal kırıklığına uğratmıştı” der. Çanakkale boğazına iki Alman savaş gemisinin girmesiyle başlayan savaşa Osmanlı devleti de dâhil olur ve böylece Türk ordusu birçok cephede savaşmak zorunda kalır. Çanakkale Savaşı’nın başlamasıyla birlikte eli silah tutan herkes
silâh altına alınır. Bu sırada Arıkan, savaşa katılmak üzere Arabistan’dan
gelen acemi ve Türkçe bilmez Arap neferlerini Yeniköy sırtlarında talim ve
terbiye ile meşgul olur. Daha sonra gönüllü olarak Çanakkale cephesine
sevk edilir. Burada göğüs göğüse savaşan Arıkan, yaşanılan her türlü olumlu ve olumsuz olayları nakletmekten çekinmez. Örneğin bölük komutanıyla
tartışan herhangi bir neferin onu öldürmekle tehdit etmesinden tutun da,
bölük içindeki hırsızlıklara kadar her şeye yer verir. Böylece savaşı bütün
çıplaklığıyla ortaya koyar. “Kumkale’den Yeniköy’e kadar uzanan sahil
mıntıkasında tahkimatla ikinci bir hat vücuda getirdik. Bilahare ordu komutanı Liman Von Sanders tarafından teftiş esnasında bu siperler kapattırıldı. Sebep olarak da ikinci hat mevcutken askerin birinci hatta cansiperane harp etmeyeceği, ikinci hat mevcut olmadığı takdirde askerin arkadan
ümit olmadığı için ölünceye kadar harp edeceği ve bu suretle de düşmanın
bir adım dahi ilerleyemeyeceği bildirildi.” Bu savaş taktiğinin iyi niyetli
olup olmadığını bilemiyoruz. Ama böylesine bir taktiğin yapıldığı savaşta
Türk ordusunun nasıl bir savaş verdiğini de anlamamıza yetiyor. Yazar,
ayrıca “ Burada dikili baş hedeflerine bomba talimi yapıyorduk. İngiliz topları tarafından tahrip edilen Yenişehir’in ne kadar demir kapı ve penceresi
varsa askere toplattılar ve İstanbul”a gönderdiler. Memlekette müthiş demir buhranı mevcuttu. Kumkale’deki mevzilerimizde kısa obüs ve manteli
toplarımız çoktu!” diye yazdığı hatıratında, Türk ordusunun bir yandan
cephede savaşırken diğer yandan ülkenin ihtiyacı olan demir toplaması,
Çanakkale savaşının hangi şartlar altında verildiğinin bir göstergesidir.
Arıkan daha sonra Galiçya cephesine giderken geçtiği şehirleri ve yaralandığında kaldığı hastanenin imkânlarını Türkiye’nin o zamanki durumuyla
kıyaslayarak anlatır. Yazarın anlattıklarından o dönemde Osmanlının gerek teknolojik gerek şehircilik bakımından Avrupa’dan oldukça geri kaldığını görmek mümkündür.
Ayrıca cephedeki askerin siperdeki durumunu ise şöyle tasvir eder; “siperdeki vaziyete gelince; erzakımız her gün yalnız böcekli bakla. Uyku katiyen yok. Fişekler belde. Tüfek daimi surette elde. Siperde ayaklarını uzata-
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cak yer dahi bulamazsın. Kış hükmünü icraya başladı. Düşmanın karakedi
bombaları arttı. Sık sık zayiat veriyoruz. Her manga siperinde iki adet çelik
mazgalımız var. Siperlerin akıntısı olmadığı için yağmurdan biriken suları
karavanalarla siperden atıyoruz. Yine de su ve çamurdan kurtulamıyoruz.
Uykusuzluktan gözlerimiz kıpkırmızı oldu. Bitler görünür şekil aldı. Ateş
hattında yirmi gün bu minval üzerine kaldık. (…) Çamaşır yıkamak yine
yoktu. Temizlik ciheti güçleşti. Çerden çöpten tahtalarla yapılmış, üzerine
bir miktar ot ve toprak örtülü güya korunmuş bir mahal içersinde bulunuyorduk.” Daha sonra düşen bir top mermisiyle toprak altında kalır ve gözünü açtığında kendini sargı mahallinde bulur. Yara almamıştır ama toprak
altında kaldığı için vücudunun her yeri ağrımaktadır. Çanakkale’de düşman bozguna uğrayarak kaçar. Ölen düşman askerlerin altın dişlerini sökmek de savaş ganimetleri arasındadır. Arıkan, düşmanın terk ettiği mevzileri gezerken gördüklerini şöyle anlatır: “Aynı mahalde birbirine benzeyen
birkaç İngiliz ve birkaç Fransız sömürge askeri naşı gördüm. Bizim askerler, bunların ağızlarını çıkarıp altın diş aramışlardı. Hatta bir kaçının saçları henüz çürümemiş, kıvırcık siyah, zenci idiler. Yakınlarında da kokuşmuş bir kurt naaşı vardı. İngilizlerin, kaçtıkları gece siperlerden çekildiklerini bize hissettirmemek için bir takım hileler yaptıkları belli oluyordu.
İki gaz yağı tenekesi araları açık olmak üzere birbirinin üzerine konmuş,
üstteki teneke su ile doldurulmuş, altında ufak bir delik var. Altta bulunan
tenekenin üst kısmında ise bir huni olup tüfeğin tetiğine bağlanmış Üstteki
tenekeden alttakine tedricen akan su tenekenin ağırlığını arttırıyor, neticede tetik düşüyor ve tüfek de patlıyor. Tüfeğin namlusu tabii olarak bizim
siperlerin üstünden vızlayıp geçmekte olduğundan biz de İngilizlerin eskisi
gibi siperlerinde olduğuna hüküm veriyorduk. Hâlbuki İngilizler saatlerce
evvel siperlerinden kaçmışlardı.”
Çanakkale zaferinden sonra bu defa müttefiklerimiz Almanya,
Avusturya, Macaristan ile birlikte Sırplara ve Ruslara karşı Galiçya’da savaşmak zorunda kalıyoruz. Çanakkale’den henüz dönmüş olan, yıllardır
savaşıp yorgun düşmüş Mehmetçiklerin yeni bir cephede savaşması kolay
değildir. Yıllardır ailesini görmeyen, aç susuz perişan bir şekilde yedi düvele karşı koyan askerlerimiz, savaşın verdiği yorgunluk ve bitkinliği içindedir. Tabi bu arada firarlar başını alıp gitmektedir. Yeni bir cepheye askeri
sevk etmek kolay değildir. Bu yüzden komutanlar askerlere Avusturya’da
asayişi temin etmek için Galiçya cephesine hareket edileceğini söyler.
Askerler tren yoluyla sevk edilir. Ne gittikleri yeri bilmektedirler ne de bu
meçhul yolculukta kendilerini nelerin beklediğini… Arıkan, yol boyunca
geçtiği şehir ve kasabaları tasvir ederken, gâvur memleketleriyle Osmanlıyı
kıyaslar ve aradaki derin uçurumu bizzat gözleriyle görür. “”Gıyaben
Avrupa diye tanıdığımız bu memleketlerin payitaht şehri, kasabası, caddeleri, istasyon binaları, çarşı ve pazarlarının temizlik ve intizamı akıllara durgunluk getirecek derecede muntazamdı. Bir başka dünyanın başka
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insanları denilebilecek vaziyette idiler. Hayalimde çok canlandırdığım bu
mamur memleketleri tahayyülümün çok üstünde bulmuştum, uzun seyahate lüzum bile yoktu. Yalnız tren güzergâhındaki mevcudiyeti görmek her
şeyi bütün çıplaklığıyla gösteriyordu. Burada ufak dahi olsa bir mukayese
olması için yalnız muharebe hatlarındaki müşahedelerimi arz ediyorum.
Mukayese için Avusturya Macaristan ve Sırbistan’ın telgraf ve telefon direklerini görmek kâfi idi. Bunlar çok muntazam ve tamamen demirden
yapılmıştı. Bulgaristan’da ise yangın olduğunda direk otlardan yanmaması
için aşağı kısımları bir metre kadar demirden üst kısmı ise ağaçtan yapılmış idi. Bizim Türkiye’nin muhabere direkleri ise hepsi ağaçtan ve muntazam değildi. Burada hangi milletin daha çalışkan ve hangi milletin memleketinin daha mamur olduğunu düşünmeye lüzum kalmıyordu.”
Galiçya’da göğüs göğüse muharebede büyük kahramanlıklar gösteren Mehmetçik, Alman askerlerinin bırakıp kaçtığı siperlerde dahi savaşır. Büyük bir mücadele verilir. Bu arada üç yerinden yaralanan Arıkan,
üç ay hastanede kalır. Bu sırada Mari adında bir hemşireyle duygusal bir
aşk yaşar. Onun evlenme teklifine olumsuz yanıt verir. Daha sonra tekrar
cepheye döner. Düşman tarafından yapılan birçok taarruzu Türk ordusu
geri çevirir. Otuz üç bin mevcutlu bir kolordu ile Galiçya’ya ayak basan
Türk ordusu, yirmi iki bin şehidini Galiçya’ya gömerek Anavatan’a döner.
Arıkan’ın bağlı olduğu Beyoğlu Jandarma Taburu ise doksan altı neferle
katıldığı Galiçya’dan ancak on bir nefer ile geri döner…
Arıkan, Galiçya cephesinden döndükten sonra bu defa Filistin cephesine gönderilir. İstanbul’dan Şam’a yolda gördüklerini anlatır. Daha sonra
Şam’da istirahat ederler. “Şam’ın birçok yerlerini gezdik. Gördüklerim ve
anladıklarım bana yeni bir dünyaya daha dâhil olduğumuz hükmünü veriyordu. Hiç şüphesiz ki burada hayat şartlarımız değişecekti. İklim başka,
kıyafet başka, lisan başka, milli adetler başka, ağaç ve meyveler dahi başka
ve her şeyi başka bir memlekette nasıl hayatı devam ettirecektik. Başlarına
kefiye, ageller üzerine uzun entariler giymiş Araplar bizi hayrette içinde
bırakıyordu. Halep’ten itibaren Türk parasını, yani kâğıt parayı, Araplar
almazlardı. Çarşı ve pazarlarında altın ve gümüş karşılığında ancak ihtiyaç
temin edilebilirdi. Bu memleket halkı Türk hâkimiyeti altında asırlarca
vatandaşımız ve dindaşımız olarak kaldığı halde Türklüğün aleyhinde faaliyetten geri kalmıyorlardı. Arabistan halkının Türk askerine nefretle baktığı ve kin beslediği yüzlerinden okunuyordu. Çünkü Cemal Paşa İngiliz
emellerine çalışan Şeyh Abdullah’ın oğlunu Şam’da idam etmişti.”
Filistin cephesinde Arıkan’ı rahatsız eden Arapların İngilizler ile birlikte Türklere karşı savaşmasıdır. Arap topraklarına vardıklarında yollarını
kesen Arap bedevilerinin, hırsızlık ve talan olaylarına yer verir. Özellikle
Arapların silaha olan düşkünlüklerini dile getirir. İngilizlerle savaşırken
dikkatini çeken bir diğer nokta İngilizlerin silah ve mühimmat olarak ol-
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dukça ileri ve güçlü olduklarıdır. Bir yandan Türk ordusu Filistin’e sevk
edilirken, diğer yandan Gazze cephesinden bozguna uğradığı ve geri çekildiği haberleri gelir. 18 Kasım 1918’de Tulkerm kasabasına hareket
eden ordu, Kalkilya kalesinde konaklar. Daha sonra Kudüs’ü tepeden gören Telliful tepesine yerleşir. Burada İngilizlerle göğüs göğse savaşır. Bu
tepede İngilizler büyük kayıp verir. Yollardaki erzak kamyonları Araplar
tarafından talan edilir. İki gün boyunca aç susuz savaşan askerlere ihtiyat erzaklarını yemeleri emredilir. Oysa ihtiyat erzakı hiçbir neferin çantasında kalmamıştır. Arıkan, daha sonra askerin bu duruma düşmesinin
arkasında başlarındaki subayların paraları iç etmeleri olduğunu belirtir.
İngilizlerin güçlü taarruzlarıyla dağılan tabur, esir düşer. Otuz beş bin esir
Mısır’a sevk edilir ve İsmailiye kampında on yedi ay iki gün esir kaldıktan sonra Anavatan’a dönerler. Gemileri dört gün İstanbul boğazında bekler. Dördüncü gün bir Türk subayı gelip İngilizlerden eserleri devir alır.
Arıkan, üç cephede savaştıktan sonra geldiği anavatanın İngilizler tarafından işgal edildiğini görünce büyük bir yıkım yaşar. Çünkü Filistin cephesi
hariç galip oldukları, hatta elin gâvuru için savaştıkları halde kendi ülkeleri
işgal edilmiştir.
Birinci Dünya Savaşı’nın canlı tanığı ve üç cephede biri olan İbrahim
Arıkan’ın hatıratının en önemli özelliği, bir nefer olarak savaşı bir askerin gözüyle anlatmasıdır. Savaşmış rütbesiz bir neferin gözünden savaşın
şartları içinde; acımasızlığı, kahramanlık ve hainlikleri, merhamet ve zalimlikleri, herhangi bir kaygı duymadan anlatılmasıdır. Geçmiş ve gelecek
su gibi birbirine benzediğine göre, tarihi bilmek ve ondan ibret almak ve
bir felsefe çıkarmak gerekir. Bu bağlamda Osmanlı Ordusunda Bir Nefer
kitabı daha da anlam kazanmaktadır…
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Askeriyenin
Birinci Dünya Harbi Yayınları

D. Mehmet Doğan

Savaşı askerler yaptı, kitabını başkaları yazdı! Kısaca anlatmak gerekirse,
olan budur... Bugün üzerinden bir asır geçmiş olan 1. Dünya Savaşı ile ilgili
yüzlerce, belki binlerce kitap yazılmıştır. İlmî kitaplar, araştırma-inceleme
eserleri, edebî eserler…
Bu toplam içinde askerlere, yani savaşın asıl tarafı olanlara ait kaç kitap
vardır?
Çok fazla değil ve tesbiti de kolay değil. “Cihet-i askeriye” demek olan
bir kurumun bünyesinde, Genelkurmay çatısı altında bulunan bir Daire’nin
yayınladığı kitaplar kesin olarak askerlere mal edilebilir. Bu birimin adı
Harp Tarihi Başkanlığı, şimdiki adıyla, Genelkurmay Askerî Tarih ve
Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı.
Bu Daire bir hayli kitap yayınlamış. Başta Atatürk kitapları. 77 Atatürk
kitabı… İçinde çizgi romanlar bile var!
Birinci Dünya Savaşı ile ilgili kitapların sayısı 2013 kataloğuna göre, 54
adet! Bunlardan üç tanesi Cumhuriyet öncesi ve eski harfli. 1931’de yayınlanan bir kitaptan sonra uzun bir ara var (36 sene).
1967’de yeniden bu konuda kitaplar yayınlanmaya başlanıyor. İlk yıl
“Birinci Dünya Harbi Serisi”nde üç kitap birden neşrediliyor. Ertesi yıl
boş geçiyor. 1969 ve 1970’de birer kitap çıkıyor. 1976’ya kadar boşluk var.
1976’da 1 kitap çıkıyor, ertesi sene boş. 1978’de 3, 1979’da 2, 1980’de bir
eser yayınlanıyor, 1985’e kadar yayın yok. 1985 ve 1986’da birer kitap çıkarılıyor. 1990’a kadar ara ve bu yıl 1 kitaptan sonra 2 yıl daha boş. 1993’de
3 kitapla âdeta hamle yapılıyor. 1994 ve 1995’te yayın yok. 1996’da 3 kitap,
1997’de iki kitaptan sonra 1998 boş geçiyor. 1999 ve 2000’de birer kitap
yayınlanıyor. 2001’de yayın yapılmıyor, 2002’de iki kitap, 2003-2004 boş,
2005’te tek kitap.
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Her ne hikmetse, 2006 rekor yılı: 10 kitap birden! Bundan sonraki yıllar: 2007’de 3, 2008’de yok, 2009’da 4, 2010’da yok, 2011’de 1 ve 2012’de
3 kitap...
Yayın yapılmayan yıllar nasıl bir tesadüfse, darbe ve müdahale sonrasına rastlıyor! 1971’den sonra 1976’ya kadar yayın yok, 1980’den sonraki
beş yıl kitap yayınlanmıyor. 28 Şubat’tan sonra da bir hayli yıl boş geçiyor.
Neden peki? Bu sıralarda Askeriye ideolojik tahkimat için yayın yapıyor. Atatürkçülük kitaplarına hız veriliyor.
ATASE’nin yayın dizileri arasında “Çanakkale Harbi Serisi”ni de unutmamak gerekiyor. Hatta bu serinin ilk kitabı daha erken bir tarihte, 1957’de
yayınlanmış. Toplam 23 kitap var bu seride. Bunlardan 7’si Birinci Dünya
Harbi dizisinde de yer alıyor.
Böyle bir taramaya neden ihtiyaç hissettik? Kütüphanemizde uzun
süredir okunmaya bekleyen şu kitaptan ötürü: Birinci Dünya Harbi’nde
Türk Harbi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasî ve Askerî Hazırlıkları ve
Harbe Girişi.1
Bu bir başlangıç kitabı esasen. 1970 yılında yayınlanan bu kitabın
Önsöz’ünden “Tarih Yazarı Uzman Emekli Tuğgeneral Cemal Akbay tarafından yazıldığını, Harp Tarihi Başkanlığı’nın yetkili komisyonlarınca incelendiğini” öğreniyoruz.
Tarih Yazarı Uzman Emekli Tuğgeneral Cemal Akbay’ın başka bir eserine ve hayatı ile ilgili bilgiye rastlıyamadık. Ancak Aykırı Haber sitesinde,
Ünal İnanç’a ait olduğu anlaşılan şu not dikkatimizi çekti. “1958 yılının
sonlarıydı. Sivil Savunma Teşkilatı, Seferberlik Dairesi adıyla İçişleri Bakanlığında yeni kuruluyordu. Rahmetli eniştem Tuğgeneral Cemal Akbay
da bu teşkilatın başındaydı. Tunalı Caddesindeki tiyatronun bulunduğu
bina Seferberlik Dairesiydi. Dönemin İçişleri Bakanı Dr. Namık Gedik’i
orada tanıdım.”
Buradan, Cemal Akbay’ın emeklilikten sonra “Tarih Yazarı Uzman”
olarak Harp Tarihi Dairesinde çalıştığını ve işte bu görevdeyken bu kitabı
yazdığını tahmin edebiliriz.
Kitabın Giriş’inde Birinci Dünya Harbi’nden önce dünyanın siyasî durumu özetleniyor. Fahir Armaoğlu’nun Siyasî Tarih Dersleri, General Fahri Belen’in Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Yusuf Hikmet Bayur’un
Türk İnkılâbı Tarihi’nin muhtelif ciltlerinin kaynak olarak kullanıldığı anlaşılıyor.
1

1.Dünya Savaşında Türk Harbi. 1. C. Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasî ve Askerî Hazırlıkları ve Harbe Girişi. Genel Kurmay Basımevi, Ankara 1970 Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmî Yayınları Serisi no. 3
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Kitabın 1. Bölümünde Osmanlı Devleti’nin Siyasî Durumu ele alınıyor.
1878-1914 dönemini kapsayan bu bölümde, önce dış siyasî durum, sonra
Osmanlı Devleti’nin harbe girişi ve nihayet iç siyasî durum üzerinde duruluyor. Bu bölümde başta Yusuf Hikmet Bayur’un İnkılâp tarihi olmak
üzere Fahir Armaoğlu ve Fahri Belen’in kitaplarına dayanılıyor. Ek olarak
Nihat Erim’in Devletarası Hukuk ve Siyasî Tarih Metinleri, Cemil Bilsel’in
Lozan’ı ile Talat ve Cemal paşaların hatıraları zikrediliyor. Kitabı asıl farklı
kılan, bu bölümden itibaren kullanılan Genelkurmay’a ait arşiv belgeleridir.
İlk belgeler ilgi çekici. 8/9 ağustos 1914 gecesi, Alman Askerî Heyeti
başkanı Enver Paşa’nın müsadesi olduğunu bildirerek Çanakkale’de Müstahkem Mevkiler Kumandanı Veber Paşa’ya şifre ile, Göben ve Breslav’ın
Çanakkale Boğazı’na gireceğini, yardımcı olunmasını bildiriyor. Fakat nöbetçi yüzbaşı buna mani oluyor. Başkomutan Vekili Enver Paşa bunun üzerine şu emri veriyor: “Almanya hükümetinin Göben ve Breslav isimli harp
gemilerinin düşmanla muharebeye tutuşmuş olması muhtemeldir. Adı
geçen gemiler Bogaz’a sığınırlarsa, gemilerine müsaade ve kabul ediniz”
deniliyor. Ayrıca, yabancı gemilerin Boğaz’dan çıkmaları mayın hatlarının
bozulduğu öne sürülerek yasaklanıyor, geçidin açık bulundurulması, Göben ve Breslav hakkında devletler hukukuna göre işlem yapılması ve başka
devletlere ait harp gemilerinin Boğaz’a zorla girmek istemeleri halinde karşı konulması bildiriliyor. (sf. 62-63)
2. Bölümün başlığı: “İmparatorluğun ve komşularının coğrafî ve stratejik durumu, İmparatorluğun harp gücü, İtilaf devletlerinin Osmanlı cephelerine ayırdığı silahlı kuvvetler.”
Bu bölümün “Sosyal durum” alt bölümünden aktaracağımız satırlar yazarın konuyu kavrayışı hakkında bir fikir verebilir:
“Sosyal durum itibarıyla Osmanlı İmparatorluğundaki hak şu sınıflara
ayrılıyordu:
-Hanedana mensup olanlar;
-Ağalar, beyler ve memleket ileri gelenleri;
-Devlet memurları (subay, sivil memur, öğretmen);
-Tüccarlar ve sanatçılar;
-Esnaf ve sanatkârlar;
-Köylü ve amele.
Ağalar, eşraf sömürücü ve hükmedici; aydınlar azınlıkta idi. Halk cahil,
hangi tarafa gideceğini kestirmekten uzak, ileri akımlara ilgisizdi…Halk
yukarıda da belirtildiği üzere, cehalet içinde, taassuba ve asılsız uydurma
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şeylere bağlı idi. Aydınların çoğu da yetişme tarzına göre muhafazakârdı.
Az sayıda yenilik tarfdarı vardı. Layik düşünce henüz memlekete girmemişti.” (sf.154-155)
Bu kısa iktibas, yazarın “sosyal durum” kavrayışını ortaya koyuyor.
“Sınıf” tasnifindeki keyfilik, yanında “tüccarlar ve sanatçılar”, “esnaf ve
sanatkârlar” ayırımı şaşırtıcı. “Tüccarlar, esnaf ve sanatkâr” demek yeterli olabilirdi. Hele sanatçı ile sanatkârın farkını anlamak mümkün değli!
Halkın cehaleti, aydınların muhafazakârlığı layik düşüncenin memlekete
girmeyişi… Birinci Dünya Harbi ile ilgili bir kitapta, başarısızlığın belli başlı sebebi olarak zikredilmiş olabilir. Fakat daha sonra “Büyük çoğunluğu
meydana getiren köylü itaat, zorluğa ve sıkıntıya dayanma kaabiliyeti bakımından İmparatorluğun ve cesareti ile ordunun dayanağı idi” denilmesinden, bu durumun bir zaaf olmadığı çıkarılabilir.
Kiutabın 3. Bölümü “Sefer planları seferberlik ve yığınak planları ile
uygulamaları” bışlağını taşıyor. Son (4.) bölüm “Birinci Dünya Harbinde
rol oynayan başlıca Osmanlı devlet adamlarının kişilikleri”ne ayrılmış.
Bu bölümdeki bilgilerin dönemin genel kaynaklarından derlendiği anlaşılıyor. Nihayet ekler bölümünde alnan elçisi şu belgelere yer veriliyor:
Vangeyhaym’ın Enver Paşa ile yaptığı görüşmelere ait Alman Dışişleri
Bakanlığına çektiği iki telgrafın sureti, Genelkurmaş 2. Yarbaşkanı Hafız
Hakkı Bey’in Bulgaristan dönüşü verdiği rapor, Cihad-ı Ekber Hattı Hümayunu, Cihad-ı Mukaddes fetvaları, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Deniz Kuvvetleri, Birinci Dünya Harbi’nde Rus Karadeniz filosu, Başkomutanlık Vekaletine doğrudan doğruya bağlı olan birlik ve makamlar, Enver
Paşa’nın orduyu islahına dair beyannamesi, Alman Islah Heyeti şeması,
Alman Islah Heyeti Sözleşmesi, Birinci Dünya Harbi’nde ilk plan, Boğazları zaptetmek için Rusya’nın Birinci Dünya Harbinden evvelki hazırlığı.
Burada Seri’de yer alan kitapların listesini veriyoruz. Bu listeye bakarak
şunu söyleyebiliriz. Harp Tarihi Dairesi, Genelkurmay içinde süreklilik arzeden bir birim olmakla beraber, yönetiminin sürekli değişmesi, devamlı
bir araştırmacı-yazar kadrosuna sahip olmaması ve süreklilik arzeden bir
yayın siyasetine sahip olunmaması yüzünden istikrarlı bir neşriyat yapılamamıştır. Ortaya konulan eserler de kitabı hazırlayanın gücü nisbetinde
başarılı olabilmiştir.
Birinci Dünya Harbi Serisi kitapları:
Harb-i Umumî Tarihi Hermann Stegemann, Çev.Mehmet Nihad 1334
(1918)
Türkiye’de Beş Sene Liman von Sanders 1337 (1921)
Yıldırım (1. bs. Osmanlıca) Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet 1337 (1921)
Büyük Harb’in Baytarî Tarihine Methal-Merkez Cildinin Netayic-i İlmiye
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Faslı Harp Tarihi Encümeni 1931
Birinci Dünya Harbi, Avrupa Cepheleri, Makedonya Cephesi, C 7, Ks. 3
Fazıl Karlıdağ-Kâni Ciner 1967
Birinci Dünya Harbi, Avrupa Cepheleri, Galiçya Cephesi, C 7, Ks. 1 Cihat
Akçakayalıoğlu 1967
Birinci Dünya Harbi, Avrupa Cepheleri, Romanya Cephesi, C 7, Ks. 2 Fikri Güleç 1967
Birinci Dünya Harbi, Türk Hava Harekâtı, C 9 İhsan Göymen 1969
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasi
ve Askerî Hazırlıkları ve Harbe Girişi, C 1 Cemal Akbay 1970 (1. bs.)
1991 (2. bs.)
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Deniz Harekâtı, C 8 Saim Besbelli
1976
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Hicaz, Asir, Yemen Cepheleri ve
Libya Harekâtı, 1914-1918, C 6 Şükrü Erkal 1978
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi (Amfibi
Harekâtı) V. Cilt, II. Kitap Remzi Yiğitgüden Muhterem Saral Reşat
Hallı 1978
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Kafkas Cephesi, 2’nci Ordu Harekâtı
1916 - 1918, C 2, Ks. 2 Fikri Güleç 1978
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Sina - Filistin Cephesi, Harbin Başlangıcından İkinci Gazze Muharebeleri Sonuna Kadar, C 4, Ks. 1Yahya
Okçu Hilmi Üstünsoy 1979
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Irak - İran Cephesi, (1914 - 1918), C
3, Ks. 1 Nezihi Fırat Behzat Balkış 1979
Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbi’nde
Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1915 - Ocak 1916)
V. Cilt, III. Kitap) İrfan Tekşüt Necati Ökse 1980
Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbi, İdari
Faaliyetler ve Lojistik, C 10 Necmi Koral Remzi Önal Nusret Baycan
Selahattin Kızılırmak Rauf Atakan 1985
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Sina - Filistin Cephesi, İkinci Gazze Muharebesi Sonundan Mondros Mütarekesi’ne Kadar Yapılan
Harekât (21 Nisan 1917 - 30 Ekim 1918), C 4, Ks. 2 Kamil Önalp Hilmi
Üstünsoy 1986
Sarıkamış Harekâtı (12 - 24 Aralık 1914) Nikolkski Çev.Nazmi Türkçe Sadeleştiren: Ersel Kaya 1990 (2. bs.)
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Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, III. Ordu Harekâtı,
C 2, Birinci Kitap Naci Kır Hakkı Altınbilek 1993
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, III. Ordu Harekâtı,
C 2, İkinci Kitap Naci Kır Hakkı Altınbilek 1993
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekâtı (Haziran 1914 - 25 Nisan 1915) V. Cilt, I. Kitap Muhterem Saral Alpaslan
Orhon Şükrü Erkal 1993
Birinci Dünya Harbi’nde Erzurum ve Çevresinde Ermeni Hareketleri
(1914 - 1918) Muammer Demirel 1996
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı, Azerbaycan ve Dağıstan’ın Bağımsızlığını Kazanması
(1918) Nâsır Yüceer 1996 (1. bs.) 2002 (2. bs.)
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Avrupa Cepheleri (Özet) Gülhan
Barlas 1996
Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi Kemal Arı 1997
Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, Çanakkale Cephesi Harekâtı V. Cilt,
1., 2., 3. Kitapların Özetlenmiş Tarihi Şükrü Erkal 1997 (1. bs.) 2002 (2.
bs.)
Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Cephelerinde Beyannamelerle Psikolojik
Harp Sadık Sarısaman 1999
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Ermenilerin Türklere Yaptığı Katliamfotoğraflar Arşiv Şube Müdürlüğü 2000
Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi İran-Irak Cephesi 1914-1918, C 3, ks.
2 Necati Ökse 2002
Yıldırım Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet Yay.Haz.Selim Turhan Özden Çalhan
Nurcan Fidan Alev Keskin Mehmet Yavuz 2002
Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi -1935 Yılında Harp Akademisinde
Verilen Konferanslar- Fevzi Çakmak Yay.Haz.Ahmet Tetik Sema Kiper
Ayşe Seven Serdar Demirtaş 2005
Irak Muharebeleri’nde 3’üncü Piyade Alayı Hatıraları Şükrü Kanatlı Yay.
Haz.Fatma İilhan 2006
Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Sağ Kanat Harekâtı Recep
Balkan Yay.Haz.Kerime Şahiner 2006
Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas ve Irak Cephesi’nde 5’inci Seferî
Kuvvetler (52’nci Tümen) Hulusi Baykoç Yay.Haz.Zekeriya Türkmen
Özlem Demireğen 2006
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Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Rumeli Müfrezesi (Takviyeli 177’nci
Piyade Alayı) Mustafa Erem Yay.Haz.Zekeriya Türkmen Alev Keskin
2006
Kafkas Cephesi’nde 10’uncu Kolordunun Birinci Dünya Savaşı’nın Başlangıcından Sarıkamış Muharebeleri’nin Sonuna Kadar Olan Harekâtı
Yb. Selahattin Yay.Haz.Zekeriya Türkmen Alev Kesekin Fatma İlhan
2006
1918 Yılında Türk Ordusunun Filistin ve Suriye’den Çekilişinde 3’üncü
Süvari Tümeninin Harekâtı Şerif Güralp Yay.Haz.Zekeriya Türkmen
Fatma İlhan 2006
Birinci Dünya Harbi’nde Bakü Yollarında 5’inci Kafkas Piyade Tümeni
Rüştü Türker Yay.Haz.Ahmet Tetik Mehmet Korkmaz 2006
Birinci Dünya Savaşı’nda Mısır Seferi Çerçevesinde Birinci Kanal Akını
Em.Alb.Muzaffer Yay.Haz.Hülya Toker 2006
Birinci Dünya Harbi’nde Azerbaycan ve Dağıstan Muharebeleri’nde
15’inci Piyade Tümeni Süleyman İzzet Yeğin Yay.Haz.Ahmet Tetik
Mehmet Korkmaz 2006
Birinci Dünya Savaşı’nda 10’uncu Kolordu ve Sarıkamış Muharebeleri Hakkında Bir Konferans Yarbay Selahattin Yayıma Haz. Zekeriya
Türkmen Alev Keskin 2006
Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi Hatıraları Aziz Samih İlter Yay.Haz.
Zekeriya Türkmen Elmas Çelik 2007
Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi Muharebeleri Alman Yarbay Guze
Çev.Hakkı Akoğuz Yay.Haz.Alev Keskin 2007
Drama’dan Sina - Filistin’e Savaş Günlüğü (1917 - 1918) Yay.Haz.Sami
Tengi Ahmet Tetik Sema Demirtaş Ayşe Seven 2007
Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, C I Yay.Haz.Hülya Tokar Nurcan Aslan 2009
Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, C II Yay.Haz.Hülya Toker Nurcan Aslan 2009
Birinci Dünya Savaşı’na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri, C III Yay.Haz.Hülya Toker Nurcan Aslan 2009
Bir Doktorun Harp ve Memleket Anıları Metin Özata 2009
Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Sağlık Hizmetleri Yay.Haz.
Özlem Demireğen Alev Keskin Fatma İlhan 2011
Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (Haziran 1914 - 25 Nisan
1915) V. Cilt, I. Kitap Muhterem Saral Alpaslan Orhon Şükrü Erkal
Güncelleyen: Hülya Toker 2012
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Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (Amfibi Harekâtı) V. Cilt,
II. Kitap Remzi Yiğitgüden Muhterem Saral Reşat Hallı Güncelleyen:
Özlem Demireğen 2012
Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi (4 Haziran 1915 - 9 Ocak
1916) V. Cilt, III. Kitap İrfan Tekşüt Necati Ökse Güncelleyen: Betül
Sayın 2012

Üç İstanbul / Taner Özmen

Üç İstanbul’da I. Dünyâ Savaşı

Taner Özmen

Avusturya - Macaristan velîahdı arşidük Franz
Ferdinand’ın 28 Haziran 1914’de Saraybosna’da
öldürülmesiyle başlayan Avrupa devletleri arasındaki gerginlik, Avusturya’nın 27 Temmuz’da
Sırbistan’a resmen savaş îlân edip 28 Temmuz’da
Belgrat’ı bombalamasıyla, bugün I. Dünya Savaşı
olarak isimlendirilen yaklaşık dört buçuk yıllık
büyük kavgaya dönüşür ve bu kanlı hesaplaşma, Almanya’nın 11 Kasım
1918’de Müttefikler’in ateşkes şartlarını kabul etmesiyle sona erer.
“Avrupa’da dört merkezî devlete karşı, Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirmi beş kadar devletin giriştiği ilk büyük savaş [olan] I. Dünyâ
Savaşı; Avrupa’da İttifak Devletleri diye adlandırılan Almanya, Avusturya
- Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan ile Îtilâf Devletleri
diye anılan Fransa, İngiltere, Rusya, Sırbistan, Belçika, Lüksemburg,
Karadağ, A.B.D., Yunanistan ve Brezilya arasında ol[ur].”
23 Ekim 1914 târihinde Karadeniz’e çıkardığı Türk donanmasının bâzı
Rus liman şehirlerini bombalaması ve yapılan savaşta Ruslara âit bâzı
gemilerin batırılmasıyla fiilen savaşa dâhil olan Osmanlı İmparatorluğu,
30 Ekim 1918’de imzâladığı Mondros Mütârekesi’yle resmen mağlûbiyeti
kabûl eder ve İmparatorluk toprakları Îtilâf Devletleri kuvvetlerince işgal
edilir.
Türk Edebiyâtı ve Birinci Dünyâ Savaşı isimli değerli çalışmasında
Erol Köroğlu’nun, “Günümüz târihçiliğinde, 20. yüzyılı gerçek anlamda
başlatan olayın Birinci Dünyâ Savaşı olduğu kabul edilir,” sözleriyle târihî
öneminin altını çizdiği bu kanlı boğazlaşmanın sona ermesinin bu yıl yüzüncü yıldönümü.
I. Dünyâ Savaşı, hem yapıldığı koşullarda hem de olup bittikten sonra
edebiyâtımıza geniş ölçüde yansımış, önemli iktisâdî ve kültürel sonuçları
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da olan büyük bir târihî ve toplumsal olaydır. Bir çok edebî türde değişik yazarlarca verilen örneklerde estetik varlık kazanan I. Dünyâ Savaşı’nı,
Osmanlı İmparatorluğu’nun başşehri çerçevesinde ele alan Mithat Cemal
Kuntay’ın Üç İstanbul’u, bu bağlamda verilmiş en başarılı örneklerden biridir.
Kuntay Üç İstanbul’da, I. Dünyâ Savaşı’nı târihî sürekliliği ve bağlantıları içinde, öncesi ve sonrasıyla bir edebî ürüne dönüştürür.
I. Dünyâ Savaşı şartlarında târihinin belki de en kötü günlerini yaşayan
İstanbul, Kuntay’ın romanında toplumsal ve iktisâdî yönden bütün gerçekliğiyle gözler önüne serilir. Bu gerçeklik tam bir toplumsal ve iktisâdî alt
üst oluşun dile getirilmesinden ibârettir.
Zafer Toprak da İstanbul Ansiklopedisi’nde yer alan Birinci Dünyâ
Savaşında İstanbul başlıklı incelemesinde aynı manzarayı bilimsel bir
yaklaşımla ve ana çizgileriyle çarpıcı biçimde ortaya koyar.
“I. Dünyâ Savaşı, Osmanlı pâyitahtı İstanbul’un geleneksel yapısını çökerten, ona bambaşka bir görünüm kazandıran bir savaştı. [Şehr]in tüm
dengeleri altüst oldu. Geleneksel gelir bölüşümü çöktü,” temel saptamasıyla incelemesine başlayan Toprak’ın çizdiği I. Dünyâ Savaşında İstanbul
resminde, unun çuvalı 110 kuruş, ekmeğin kilosu 60 paradır.”
O yıllarda İstanbul’da kıtlıkla istifçilik ve karaborsacılık bir arada görülür. Bâzı kişilerin İttihat ve Terakki aracılığıyla zengin edildiği söylentisi
halk arasında yaygınlaşmıştır ve “siyasal bir örgütün ticârî faaliyetlerde
bulunması” hoş karşılanmamaktadır.
Pahalılığı önlemek amacıyla kibrite bile narh uygulanır. Fes, kahve, limontuzu, mum, eczâ, kalay, çakmaktaşı, basma, patiska, salaşpur,
mermerşâhi ayrı ayrı narha tâbi tutulan diğer maddelerdir.
Basma ve patiska için vesîka çıkarılır..
Sınır boylarından akan yüz binlerce göçmen, İstanbul’da konut
kirâlarının çok fazla artmasına neden olur.
“İstanbul ilk kez bu boyutlarda bir enflasyonla karşı karşıyla geli[r].
Fiyat artışlarından doğal olarak en çok sâbit gelirli kesimler etkilen[ir].
Memur, asker ve emeklinin eline geçen paranın satın alma gücü, günden güne düş[er]. Hayat şartları toplumun bu katmanları için giderek
güçleş[ir].”
Yeni bir zengin sınıf doğar ve halk bunlara harp zengini; harp tüccarı; spekülasyon erbâbı; 331, 332, 333 zengini gibi adlar verir. “Yeni zenginler, savaş yıllarında İstanbul’a alışılmadık bir görünüm kazandır[ır]
lar. Eğlence düşkünlüğü giderek yaygınlaş[ır]. Toplumsal ahlâk çöküntüye
uğra[r]. İstanbul’da ilk kez kumar, alkol ve kadın ticâreti geniş boyutlara
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ulaş[ır]. [Şehir] yoksulluk ve sefâlet yuvası ol[ur]. Sokaklar, dilenen insanlarla dolup taş[ar].”
Fethi Nâci’nin değerlendirmesiyle, “kısaca, Osmanlı İmparatorluğunun
yıkılışının romanı” olan Kuntay’ın tek romanı Üç İstanbul, Büyük Savaş’ın
bitiminden tam yirmi yıl sonra yayımlanır.
Hiçbir edebî topluluğa ve akıma bağlanmayan Mithat Cemal’in İstibdad,
II. Meşrûtiyet ve Mütâreke İstanbulunun insan ve toplum gerçekliğini anlattığı Üç İstanbul, özellikle toplumun neredeyse bütün kesimlerini yansıtan insan zenginliğiyle, üzerinde dikkatle durulmayı hak eder.
Eserin Nisan 1976’da yapılan ikinci baskısına Mithat Cemal Kuntay ve
İstanbulları başlıklı bir önsöz yazan Rauf Mutluay’ın söyleyişiyle Kuntay’ın
Üç İstanbul’u, “Abdülhamit İstanbulundan yola çıkar, Meşrûtiyet particiliğini, Harbi Umûmî kargaşasını, Mütâreke işgalini, Milli Mücâdele[nin]
uzağındaki, bekleyen pâyitahtı gösterdikten sonra Cumhûriyetin [îlânı dolayısıyla çıkarılan af kanûnuna] dokunarak sonuçlanır”.
Bu dönemlerden ikincisi olan ve 1908 yılında îlan edilen II. Meşrutiyet’le
başlayan on yıllık dönem, I. Dünyâ Savaşı’nı da içinde barındırır.
Yoğun bireysel ve maddî çıkar ilişkilerinin biçimlendirdiği İstanbul’un
bu üç dönemi, sosyal, siyâsî ve iktisâdî açıdan tam bir çürüme, kokuşmuşluk ve yıkılış çağıdır.
On üç yılı kapsayan uzun bir târihsel dönemin birinci elden tanıklığı
olan Üç İstanbul, Kuntay’ın derin gözlem gücüyle, bu dönemleri ve bu dönemler içindeki insan gerçekliğini başarıyla dile getirir.
Her üç dönemi de yetişkin ve etkin bir birey olarak yaşayan Kuntay,
eserini kurarken özellikle kendi deneyim ve yaşantılarından yararlanır.
1885 yılında İstanbul’da doğan Mithat Cemal Kuntay, anne ve baba tarafından Rumelili bir âilenin çocuğudur. Başarılı bir tahsil hayâtından sonra çeşitli görevlerde bulunan ve 1924 yılında başladığı Beyoğlu 4. Noterliği
görevini ölünceye kadar sürdüren Kuntay, edebî çalışmalarına da hiç ara
vermemiştir. Roman dışında şiir, tiyatro ve biyografi türlerinde eserler veren Mithat Cemal’in Mehmet Âkif ve anıtsal Nâmık Kemal biyografileri, bu
türün edebiyâtımızdaki en yetkin örnekleri sayılırlar.
Cevdet Kudret’in altını çizdiği gibi, Üç İstanbul’da, “bir kişinin, [romanın temel erkek kahramanı Adnan’ın] çevresinde kümelenmiş olaylar ve
türlü tipler yoluyla [sözkonusu] üç devrin toplumsal yapısı çizilmek istenmiş, İmparatorluğun bu çöküş yıllarında toplumun özellikle üst kat insanlarının korkunç ahlâk bozukluğu gösterilmeğe çalışılmıştır”.
Bir çok eleştirmene göre romanın başkahramanı Adnan, Mithat
Cemal’in ta kendisidir.
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Adnan, Hukuk Mektebi mezunu, gazetecilik ve yazarlık yapan bir gençtir. Sonraları iktidârı ele geçirerek İmparatorluğun kaderine hükmedecek
İttihat-Terakki’ye, parti daha Selânik’te bir cemiyet iken girmiş; arkadaşı Moiz’le mektuplaşarak cemiyete yardım etmeğe başlamış ve böylece
örgütün İstanbul’daki adamı olmuştur. Bir ihbar sonucunda, üzerinde
Ahmet Rızâ’nın Meşveret gazetesi bulununca tutuklanır, bir süre sonra
da Trablusgarp’a sürülür. 10 Temmuz İnkılâbı’yla Meşrûtiyet îlân edilince
serbest bırakılan Adnan, İstanbul’a döner. Parti iktidar olduktan sonra da,
“İttihat ve Terakki’nin gizli bir odasında bütün Osmanlı İmparatorluğu’nu
ellerinde tutan üç dört adamdan biri” olan Adnan, avukatlık yapmaya başlar.
“Dâhiliye Nâzırı’yla Köprü’ye berâber indikleri her gün Adnan’ın
Eminönü’ndeki yazıhânesine birkaç kocaman dâvâ geliyordu: Saray kadar,
çiftlik kadar, memleket kadar büyük dâvâlar. Salonunda bilardo, parkında
tenis oynanacak kadar ucu bucağı görünmeyen dâvâlar…”
İlk defa, romanın yarısından epey sonra, Harbi Umûmîde başlıklı bölümde I. Dünyâ Savaşı’ndan söz eder Mithat Cemal. Adnan’la Hidâyet,
Adnan’ın Nişantaşı’ndaki konağında Ermeni Meselesi’ni tartışmaktadırlar. Hidâyet Adnan’ı “İttihat ve Terakki edebiyâtı” yapmakla suçlamakta;
Adnan’sa onun tezlerini “Patrikhâne edebiyâtı” saymaktadır. Ermenileri
savunan Hidâyet’e, “Târih iki düşman kaydeder,” diye cevap verir Adnan.
“Önden vuran, arkadan vuran.. Fakat Harbi Umûmî’de üçüncü bir nevi
düşman daha görüldü: Yandan vuran! Türk ordusunu yan yana yürü[dük]
ler[i] vurdular. Yaralarımızdaki kurşunlardan bir kısmı, bizim paralarımızla alındı.”
Hidâyet’i iknâ etmek için Süleyman’a birtakım belgeler okutur Adnan.
Ermeni kaynaklarına âit bu belgelerde Taşnak Komitesi’nin çirkin yüzü
bütün çıplaklığıyla görülmekte, Îtilaf Devletleri’nin yedinci müttefiki olan
Ermeniler’in Osmanlı’ya nasıl ihânet ettikleri hiçbir şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya konulmaktadır.
Tam bir harp zengini olan Adnan, iktisâdi koşulların ne kadar ağır olduğunu ve insanların nasıl yoksullaştıklarını belirtmek için, kendisinden her
gün borç para istendiğini, “Harbi Umûmî’nin böyle mahzurları” olduğunu
düşünür. Savaştan önce veremli annesiyle birlikte yaşayan yoksul gazeteci, savaş koşullarında birdenbire zenginleşince, katı ve acımasız bir adam
olmuştur.
“Sokakta kendi kendine yürürken bile [düşüncesini açıklayan] bir yüzü
var[dı]. Her lakırdıya cevap vermiyor; bir ufak tebessüm, dudağında cevap
yerine duruyor[du].” Bir küçük sözü, kısa bir bakışıyla “elçiler, nâzırlar,
umum müdürler yaratıyordu. Selâmını neredeyse borsada oynayacaklardı.”
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Karısı Belkıs’la birlikte savaştan sonra Avrupa’da nerelere gideceklerini
bile tasarlayan Adnan, “kimsenin doğrusunu bilmediği kadar zengindi[r].
Adnan’da zenginlerin coğrafyası, milyoner koleksiyoncuların arkeolojisi;
Belkıs’ta, zengin sahne artistlerinin tuvalet masasındaki kimyâ vardı; bir
damlası elli şişe ilâç fiyatına lâvantalar, bir ponponluğu beş çuval un fiyatına pudralar.. “
Savaş koşulları Adnan’ı bir güç merkezi yapmıştır.
“Hükûmetin içinde değildi, [fakat] hükûmetti. Altı seneden beri her
lâkırdısı doğruydu. 10 Temmuz’dan beri ona kimse îtiraz etmiyordu.
Açlara sanki bir locadan bakıyordu, bir piyes seyreder gibi… Para, maddî
mesâfeyi azaltırken mânevîsini çoğaltıyordu. Adnan istediği yere beş
dakîkada giriyordu; her istediği şey beş dakîkada cebinde, mîdesinde, kollarındaydı… Fakat memleketin felâketleri ondan kaçıyordu, uzakta duruyordu; İstanbul’un kapısında yığılan genç ölüleri, Çanakkale’de balya balya
şehitleri –[onlar] sanki Çin’de vebâdan ölenler[miş gibi]– uzaktan seçemiyordu.
Memleketin ıstırâbına, resmini çekecek gibi hesaplı mesâfeden bakan
bir adam olmuştur Adnan.
Savaş birçok kimseyi suça bulaştırmıştır. Kimse Adnan’dan servetinin
“hesâbını soracak kadar fazîletli değildi[r]”.
Kazanıp sırıtanlar,
Türkiye’nin târifidir.

kazanmayıp

somurtanlar

Harbi

Umûmî’de

[Adnan] resmî adam değildi – gene [de] onun her bayramını elçiler tebrik ediyorlardı; sokakta kendini belli etmeyerek yürüyen polisler, kolları ve
bacaklarıyla selâm kesiliyorlardı. Onu sokakta görmeyerek geçen az kadın
vardı. Saat beş çayları o gelecek diye kalabalıktı; o neşeliyse harbi kazanıyorduk, o somurtuyorsa Bağdat düşmüştü!”
Osmanlı toplumu, günün koşullarında güce ve zenginliğe tapar olmuştur.
“Tebessümü iltimastı” Adnan’ın; önüne “Bizim!” sözcüğünü iliştirdiği
bir “ismin sâhibi, elçi, vâli, müsteşar oluyordu. Onun önünde [Sultan] V.
Mehmet, şehzâdelerinden utanıyor, bu oğlanları nasıl adam edeceğini ona
soruyordu.”
Bu arada, Adnan’a yazdığı mektupta “kauçuktan pansuman
eldiveni”nden söz eden, sâbık Mâliye Nâzırı Sıddık Paşa’nın kızı Süheylâ,
İstanbul’un bir hastânesinde gönüllü olarak Çanakkale yaralılarının pansumanlarını yapmaktadır.
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Vaktiyle Adnan’ın edebiyat dersleri verdiği Süheylâ, mektubunda peşpeşe sorular sorarak temiz bir sevgiyle âşık olduğu genç adamı sîgaya çeker; maddeler hâlinde sıraladığı sorularla içini döker, Talât Paşa dışında
bütün yöneticileri suçlar, hâlâ sevdiği adamla ince ince alay eder.
“1 – Türk çocuklarının memleket için hudutlarda elele öldüklerinden
haberiniz var mı? İnsanların memleketleri için öleceğini kabul ediyor musunuz?
2 – İktidar mevkiinden çekildikten sonra da vatanperver misiniz?
Fırkanız düştükten sonra da memleketi sevecek misiniz?
3 – Yirmi dört saatin kaç dakîkasında memleketi düşündüğünüzü sorarlarsa söyleyecek vaktiniz var mı?
Adnan Bey, Türk kanı çok güzeldir; onu Türk neferinin yarasında görüyorum. Kaputuna, kefenine sığmayan bir dağ parçası, bir dakîkanın ucunda duran bir damla kan kadar ufak manzarayla ölüyor, kayboluyor, uçup
gidiyor. Bu büyük ölüm, bu kadar küçük olmaya râzı oluyor; bu ne korkunç
bir tevâzudur, değil mi? Bu bir damla kanın önünde niçin sarardınız Adnan
Bey?
Bu kanlar, bu yaralar olmasaydı, siz ve arkadaşlarınız zengin olmayacaktınız diyorlar; onun için mi? Fakat bu sözler size bir iftirâdır, değil
mi? Bunların iftirâ olmasına muhtâcım. Bu iftirâya kızıyorsunuz, değil mi? Benim bu hiddetinize ihtiyâcım var. Yirmi yaşında ölenler, sizin
için bir borsa meselesi değildir, değil mi? Allah aşkına ‘Değildir!’ deyin.
Susuyorsunuz; o halde Belkıs Hanımefendi’nin başı için bu iftirâyı reddedin. Delil istemiyorum; kuru inkârınıza bile râzıyım. Ne yapayım; ben
inkılâbı, bir aşkın heyecânına yakışmayan hesâbın, rakamın şuurlu soğukkanı ile sevdim. Keşki bu türlü sevmeseydim, keşke her aşk gibi bu da
bende bir kasırga kadar mantıksız olsaydı; o zaman etrâfımı, o zaman sizin bugünkü çehrenizi de belki görmezdim. Ne olur, bana acıyın ve bana
söyleyin; onlar yalan söylüyorlar: Siz dâvânızı unutmadınız, siz bayrağınızı
bırakmadınız, siz 10 Temmuz’u, bu vaadi tutacaksınız, değil mi? Balkan
mağlûbiyetinde kahrımdan niçin ölmedim, hâlâ onun mâtemindeyim; o
hüznün içindeki bir Türk kadınına bu cevâbı çok görmeyin, söyleyin: ‘Biz
memleketi ikbal mevkiinde değilken de seviyoruz,’ deyin, ‘Bu sevgi, bir
sahne işi değildir,’ deyin. Sizden bu kadarcık bir fedâkârlık istiyorum.
Mektubumu yumruğunuzda buruşturup atmayın.
Bir sual daha Adnan Bey: Sizi niçin kısık seslerle, korkak gözlerle konuşuyorlar? Bu kadar korkunç olmaya nasıl tahammül ediyorsunuz?
Kapılardan, pencerelerden korkmadan ismi ağza alın[a]mayan adamlar
olmak: Bu, sizin için ne fenâ tâlihtir! Bu, hareketin, fiilin iftirâsıdır: Lakırdı
ile iftirâ ettikleri yetmiyormuş gibi, bir de gözle, kaşla mı iftirâ? Buna ne
pahasına katlanıyorsunuz?
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Sonra bu gizli servetiniz? Bu zindanda nasıl oturuyorsunuz? Güneşten
kork, gökten kaç, ölümün deliksiz karanlığında otur; bu simsiyah hayâta
siz yaşamak mı diyorsunuz? Ziyâdan niçin korkuyorsunuz? Niçin, niçin,
niçin? Heyhat! Gerçek: Siz bu kelimeden rahatsız olu[yo]rsunuz. ‘Niçin’i
Sinop’a sürüyorsunuz!
Biliyorum, bu satırları haset sanacaksınız. Fakat işte Talât Bey! Bu temiz inkılâp çocuğunu, bu parasız devlet adamını niçin o kadar seviyorum?
Niçin mi? Söyle[ye]yim Adnan Bey: Size benzemediği için! Onun nâmusu
sizin aranızda bîkestir de onun için.
Sonra, Adnan Bey, bu muhârebe nedir? Telâş etmeyin: ‘Harbe niçin
girdiniz?’ demeyeceğim. ‘Muhârebenin cephe arkası niçin bu kadar çirkin?’ diyorum. Bir muhârebeyi bir sarrafa, bir bakkala niçin benzettiniz?
Memleket müdâfaası bu derece nasıl çirkinleşir? O güzelliğe nasıl kıydınız?”
*
İttihatçılar, savaşın ilk yıllarında çok güçlü görünmektedirler. İktidâra
tam hâkimdirler ve gücün nîmetlerinin tadını çıkarmaktadırlar. Onlara bırakın yaklaşmayı, dokunan biri ihyâ olmakta, para ve servete kavuşmaktadır. Romanın kahramanlarından birinin söyleyişiyle, “memleketin ne kadar aklı başında adamı varsı, küpünü doldurmakla meşgul”dür. Geleceği
göremeyen birçok kimse, vaktiyle İttihatçı olmayı düşünemediği için pişmandır.
Üç İstanbul’un II. Meşrûtiyet döneminin hemen bütün kahramanları
çıkar peşindedirler. Romanın önemli tiplerinden biri olan ve savaştan önce
Talât Paşa tarafından partiden kovulan Sakallı Vasfi, “muhârebede İttihatçı
olmadığı için neler kaybettiğini düşün[ür]: Alman Markı dolu İngiliz kasası… Kapısı istimbotlu yalı… Aptesânesi kaloriferli konak… Pahalı metres…
Viyana seyahati… Berlin ticâreti…
Sonra da kemikten bacaklarına iki kol değneği gibi dayanan iskelet insanlara, heykelin dargın yüzüyle, servetinin tepesinden bakmak…
… Sakallı Vasfi, İttihatçı olmadığına, en çok Harbi Umûmî’de yandı.
İnsan 1914, 1915, 1916 senelerinde Enver Paşa’nın, Cemal Paşa’nın elini
sıkmalıydı.”
Muhârebe İstanbulu, her gün yeni kötülük ve düşkünlüklere, yeni zenginlik ve sefâletlere sahne olmaktadır. Bir avuç harp zengini dışında halk
bütünüyle perîşandır. İttihatçıların yakın çevresi içinde bile sesler yükselmeğe başlamıştır. Sözgelimi, savaşın ağırlaşan şartlarını ve mağlûbiyetin
kaçınılmaz olduğunu gören Belkıs’ın amcasının oğlu Ataşenaval Nâşit, bir
akşam yemeği sırasında Adnan’a çıkışır: “Hepimiz görüyoruz,” der. “Bu
muhârebe çıkar yol değil. Ve yine hepimiz göreceğiz; bir kış daha geçmez,
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Îtilâf askerleri Galata rıhtımındadırlar.”
Adnan’ın, Mektebi Hukuk’tan barâber çıktığı arkadaşlarından Moiz de
savaşın semirttiği tiplerden biridir.
“Muhârebe, büyülü bir değneğin ucuyla Moiz’in dişlerini, tırnaklarını
bembeyaz yapmış, Adnan’ın karşısına çıkarmıştı. Siyah tırnaklar, sarı dişler muhârebenin arkasında kalmıştı.
Yıkılan Türkiye’nin parçaları biraz da onun ökçelerinden sarkıyordu.
Harbi Umûmî’de ölenlere Borsa’dan bakıyordu. Bu adamın ahlâkında adı
konmayan bir hastalığın bacilleleri vardı.”
Kendi de ahlâkî olarak büyük bir düşkünlük içinde olmasına rağmen
Adnan Moiz’e üzülür. “Ah, demir kemikli, kömür dişli harp!” diye söylenir
kendi kendine. “Büyük kalpli Yahûdi gencini ne hâle soktun.”
Öte yandan Üç İstanbul’un Mehmet Âkif olduğu bilinen, nâmus ve
fazîlet âbidesi şâir Mehmet Raif”i, siyâsete bulaştıktan sonra görmekten
kaçındığı eski arkadaşı Adnan kendisini evinde ziyârete geldiğinde, Moiz
aleyhinde ağzını açar, gözünü yumar: “Beş cephede yüz binlerce Türk çocuğu, bu adamlar zengin olsun diye mi on dokuz yaşında ölüyorlardı?”
Memleket büyük sefâlet içindeyken bir avuç savaş zengini şâşaalı bir
hayat sürmektedir.
Harbiye’deki konaklarında verdikleri ziyâfette, etrafta başka ev olmadığı
için güneşin evlerinde doğup, evlerinde battığını söyleyerek ışıktan şikâyet
eden ve “Biraz gölge, bir parça gölge! Şu odaların içine Rembrandt’ın fırçasındaki karanlıktan bir avuç sokabilsem…” diye yakınan Moiz’in karısı
Raşel’e sivil bir nâzır, “Rembrandt’ın karanlığını mı görmek istiyorsunuz,
Madam?” diye seslenir. “Aksaray’dan Topkapı’ya doğru gidin, her evin kapısını çalın, yüzünüze istediğiniz karanlık fışkırır.”
Aynı ziyâfette üstü kapalı biçimde Enver Paşa da eleştirilir.
“Asker nâzır:
– Zâten başımıza her belâ, Hatîce Sultan’ın kocasından geliyor ya, neyse,” diye konuşur.
Raşel’in gözünde de “İttihat ve Terakki’nin ehemmiyetli adamı”dır
Adnan. Harbiye’deki konağın büyük yatak odasında onunla sevişirken,
savaşın Avrupalı aktörlerini de tanıyıp değerlendirecek kadar Harbi
Umûmî’de olan bitene vâkıf olduğunu gösterir Raşel.
“Raşel, içine düştüğü vak’anın üstünde görünmek istiyor, içinde bir saat
çırpındığı yatağın şümulünden kurtulmak için sesine eser arayan san’atkâr
gibi lakırdısına mevzû arıyordu. Muhârebeyi ve Hindenburg’u Fransızca
anlatmaya başladı:
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– 911’de seciyesinin istiklâli yüzünden tekaüt edilen Hindenburg, bence
914’te Tannenberg muhârebesinde iki yüz bin Rus’u Mazures bataklıklarına gömen Hindenburg’dan büyüktür.
Fakat Almanya İmparatoru da ne büyük insan ki, üç sene evvel seciyesindeki istiklâle tahammül edemediği Hindenburg’u, Harbi Umûmî’de
Şarkî Prusya Kumandanlığı’na getirdi.
Eğer Şarkî Prusya ordusu Prittvitz’in kumandasında kalsaydı, Almanlar
o cephede çoktan yenilmişlerdi. Çünkü Renen Kampf ve Samsonov ordularına karşı Prittvitz fenâ vaziyetteydi. Bu adamın yerine Hindenburg gelince
Renen Kampf ordusunun önünde bir perde bırakmış, Samsonov ordusuna
yüklenmiş ve bu orduyu Tannenberg’de mahvettikten sonra Renen Kampf
ordusuna y[önel]miş ve Mazures bataklıklarındaki büyük muhârebe başlamıştı.”
*
Üç İstanbul’un bölüm başlıklarından biri Sarıkamış ismini taşır.
Mithat Cemal Kuntay’ın hiç şüphesiz Sarıkamış felâketinin önemine vurgu
yapmak için seçtiği bu isim altında, Sarıkamış felâketinden çok, bu felâketi
hazırlayanların, özellikle de savaştan en çok yararlananların ikiyüzlülükleri sergilenir. “Bunlar, Talât ve Cemal Paşa’nın bulunmadığı yerlerde
Cemiyete muhalif” birtakım tiplerdir. Bu aktörler çoğunlukla Adnan’ın salonunda toplanır ve politika oyunu oynarlar. Bu oyuncuların en güçlüsü
olan Adnan, Sarıkamış felâketine ağlar ama misâfirlerin hiçbiri bu gözyaşlarına inanmaz.
Bu ziyâfetlerden birinde, Sarıkamış’tan gelen bir zâbit, Adnan’a kanlı bilançoyu verir. “32.000 kişi olan Dokuzuncu Kolordu, Sarıkamış
muhârebesinin sonunda 247 kişi [kalmıştır]. Bu 247 nefer, dört gün daha
harbe[derler].. Sonra…
Binbaşı, Adnan’a gözlerini dikti:
– Bey, dedi, asker karlı arâzide 25 kilometre yürür. Halbuki Sarıkamış
muhârebesinde Enver Paşa, askeri 45 kilometre yürüttü.
Adnan, ‘elif’i üç kere uzatarak:
– Caaanım efendim, dedi, Marne muhârebesinde Alman askeri günde
60 kilometre yapmıştı.
Binbaşı:
– Bey, bey, dedi, Türk askeri Allâhüekber dağında yürüdü, Alman askeri Marne meydanında…
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Binbaşı sustu. Adnan’ın gözlerinin içine baktı:
– Allahüekber bize 90.000 ölüye mâl oldu. Bu ölüler Şark vilâyetlerinin
yayla çocuklarıdır: Uzun boylu, geniş omuzlu ölüler!.. Emin ol bey, Pamir
yaylasından bu kadar gürbüz Türk yetişmemiştir. Az millet Allâhına bu kadar dinç ölü göndermiştir.
Binbaşı belli etmeyerek gözlerinin ucunu sildi. Utandı. Çocukluk devri
hayattan sayılmazsa, ilk defa ağlıyordu.
Adnan, hiç sevmediği Enver Paşa’nın ne yaptığını –kendi bir şey söylemeden misâfirlerinin öğreneceğine sevinerek– sordu.
Binbaşı içini çekti:
– Ne mi yaptı? Kaçtı! dedi. Kızaktan otomobile kadar bütün nakil
vâsıtalarına binerek kaçtı!”
Sahneyi, geçen gün gizlice Adnan’dan dinlediği şeyleri anlatarak, Enver
Paşa’ya düşman olan Ataşenaval Nâşit tamamlar:
Erzurum’dan önce kızakla sonra da otomobille İstanbul’a kaçarken
Enver Paşa’nın yanında Alman Bronzar Paşa, şoförün yanında da Miralay
Feldman vardır. “Otomobil geceleri de yoluna devam ediyor; Alman miralayı, uyumasın diye şoförün ağzına çukulata sokuyordu. Çünkü Enver
Paşa, İstanbul’a felâket haberinden evvel yetişmeliydi; kabinede aleyhinde
bir cereyan çıkmasın diye İstanbul’a çabuk [varması] lâzımdı.
Vekilharç Süleyman, Adnan’ı memnun etmek için genzinden çıkan iltihaplı ses[iy]le:
– Almanya İmparatoru, Türkiye’deki saltanatını bir şoförün yediği bu
çukulatalara medyundur! dedi.”
*
Üç İstanbul’da, ülkenin maddî târihsel mîrâsının, Harbi Umûmî’de
Avrupalılar tarafından nasıl yağmalandığına da parmak basılır.
Alman İmparatoru’nun İstibdat’ta “Bergama’yı Berlin’e taşısın diye”
Abdülhamit’e yolladığı, “Âsâr-ı atîka mütehassısı” yaşlı Alman âlimini aynı
imparator Harbi Umûmî’de Cemal Paşa’ya gönderir. Cemal Paşa da, “müzelerden mezarlara kadar her yere serbest girsin diye” âlime binbaşı elbisesi giydirir.
Belkıs’ın akşam yemeğine dâvet ettiği bilim adamı, Bergama
Akropolü’nü Berlin’e taşıyan Carl Humann’dan başkası değildir.
Alman âlimle, yemeğin tek Türk dâvetlisi olan Âsurî sakallı asker nâzır,
o akşam muhârebeyi de konuşurlar.
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Bir sebepten birbirlerine kızgın oldukları için ağızlarını bıçaklar açmayan Belkıs’la Adnan’ın sessizliğini, muhârebenin fenâ gidişine yoran asker
nâzır, “memleketin ıstırâbını kocasıyla paylaşan kadına hürmetle dol[ar]”.
Mütâreke, İmparatorluğun sonu olduğu kadar; Adnan’ın da varlık, debdebe ve saltanatının sonu olur.
Adnan işgal kuvvetlerine yakalanmamak için Belkıs’la birlikte Ataşenaval Nâşid’in konağına sığınır. Belkıs’ın amcazâdesi Nâşid,
“Nişantaşı’nın saat beş çaylarında İngilizlerle memleketin batması lâzım
geldiğini konuşu[rken]”, bir türlü bulunamayan Adnan’la eşi, konağın başka bir odasında saklanmaktadırlar.
*
Üç İstanbul’un sonraki sayfalarında da Harbi Umûmî’ye değinir Mithat
Cemal.
Meselâ Adnan, “Harbi Umûmî’de Âyan’da İttihat ve Terakki’yi hırpalayan” Ahmet Rızâ’yı unutmamıştır.
Harbi Umûmî’de İttihatçı olan Moiz dö Navara, Mütâreke’de İtalyan
uyruğuna geçmiş; Raşel’in, yeni sevgilisi Alfred Cevat’ın otuz üçüncü
yaş günü için verdiği çayda cazın perîşanlığı, ufku “bin kilometrelik bir
mezar”a çevirmiştir. “Altı harp cephesi, [Kafkas, Irak, Filistin, Çanakkale,
Galiçya, Romanya], sanki yan yana durmuş, Türk’ün meçhul askerine yüz
bin metrelik kabirdi[r].”
Üç İstanbul, romana konu târihsel dönemler olup bittikten sonra yazılmış değerli bir edebî metindir. Yazar sözkonusu dönemler ve o dönemler
içindeki insan ve toplum gerçeğini, olayların sıcaklığı içinden değil, sonrasında ortaya çıkan nesnel, soğukkanlı ve bir sonuca varmış bir yaklaşımla anlatır. Bu yanıyla kurmaca özellikler taşıyan Üç İstanbul’da uzun bir
târihi dönem, bir romancı gözüyle gerçeklik planında yeniden üretilir.
Büyüleyici bir romancıdır Mithat Cemal Kuntay.. Onun eseri, zengin
imgelerle beslenen yalın, anlaşılır ve şiirsel Türkçesi ve ruhsal derinliklerine iyice inilmiş insan gerçekliğiyle, bugünün okurlarına olduğu kadar, yazarlarına da çok şey öğretebilecek altın sayfalarla dolu gerçek bir
edebiyat şölenidir. Türkçe lezzeti tatmak istedikçe kolayca bulup okuyabilmeleri için, has okurların o altın sayfaların kenarlarını kalın çizgilerle
işâretlemeleri gerekiyor.
Antolojilerin vazgeçmemeleri gereken bir eser olan Üç İstanbul, Rauf
Mutluay’ın sözleriyle “Türk romanının hakkı verilmemiş en üstün başarılarından biridir”.
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Bir Belge
Eski İstihbarat Servisleri Şefi Sıfatı ile
Lord Kinross’un Cumhurbaşkanı Bayar’a
Mektubu

Celil Güngör

Asıl adı John Patrick Balfour olan Lord Kinross (1904-1976) İskoçya’da
doğdu. 1925’ te Oxford Üniversitesini bitirdi. İkinci Dünya Savaşı’nda
İngiliz Hava Kuvvetlerinde çalıştı. 1944-1947 yıllarında Kahire’ de İngiliz
Büyükelçiliğinde çalıştı. Kahire’ de İngiliz istihbarat servislerinin şefi olarak çalıştığını Cumhurbaşkanı Bayar’a yazdığı mektubundan anlıyoruz.
İngiliz hükümeti 1952 yılında kendisini bir Atatürk biyografisi yazması için
görevlendiriyor ve kitabını I960’ ta yayımlıyor.
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a 19 Ocak 1951’de yazdığı bu mektubunda
Türkiye’nin Kore’deki başarılarının İngiltere kamuoyunda yazacağı bir kitapla geniş bir alaka uyandıracağını belirterek destek talep etmektedir.
Mektubun içeriğinde yeni bir döneme girdiğini düşündüğü dinamik bir
Türkiye’yi en ücra köşelerinden başlayarak gezip görmek, İngiltere ve hatta
Amerika basınında üretilecek materyaller sayesinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçladığını ifade etmektedir.
“Within the Taurus A Journey in Asiatic Turkey “ adlı kitabını 1954’te bu
mektupta ifade ettiği çerçevede yayımlar. Karadeniz sahilinden Erzurum,
Kars, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Urfa, İskenderun, Konya ve Ankara’yı
gezer ve gözlemlerini yazar.
Bu ilk mektubu ile Lord Kinross artık Türkiye’ ye girmiş, Atatürk biyografisi ve “Osmanlı İmparatorluğunun Yükselişi ve Çöküşü” adlı eserleri bir
istihbaratçı formasyonu ile bir dış göz olarak ilgi kaynağı olmuştur. Ama
istihbaratçı yönü hiç söz konusu edilmeden.
Yayımlayacağımız mektup bu istihbaratçı yönünün kendi kaleminden ifadesi açısından da ayrıca önemlidir.
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Lord Kınross’ in
Cumhurbaşkanı
Bayar’a Yazdığı
Mektubun Orjinali
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Bir Belge / Celil Güngör

Ekselans Dr. Celal Bayar Türkiye Cumhur Başkanı

25 Ocak 1951

Ekselans,
1949 yılı sonbaharında İstanbul’a vaki olan ziyaretim esnasında sizinle
tanışmak şerefine nail olmuştum ve o zaman bana Demokrat Partinin
şimdi gerçekleşmekte olan ümidlerinden ve gayelerinden bahsetmiştiniz.
Bu sebeple, şahsî olmakla beraber iki memleketimizin karşılıklı menfaatlerine az derecede olsa bile taalluku bulunduğunu sandığım bir mesele
için zatı devletlerini tasdi etmekte mazur olabileceğimi umuyorum.
Ziyaretim esnasında, bütün enerjisi ve zengin tenevvuu ile Türkiye bende
büyük bir alaka uyandırmış ve derin bir intiba bırakmıştı. İngiltere’ye
avdetimden beri, Türkiye’yi ve Türkiye’nin başarılarını ve cazip hususiyetlerini İngiliz okuyucularına daha ziyade tanıtmak gayretiyle Türkiye
işlerinde bir derece ihtisas yapmışımdır.
Bu mesaiye daha daimi bir şekil verebilmek emeliyle, ayrıca Türkiye’yi
umumi olarak tasvir fakat siyasi mahiyetine arızı olarak temas eden ve
âlalede bir seyyah ve okuyucu için memleketi ve sakinlerini canlandıran
bir kitap yazmayı tasarlamaktayım. Kanaatime göre böyle bir kitap,
Kore’deki ve sair yerlerdeki Türk muvaffakiyetlerinin esasen tesiri altında bulunan ve Türkiye ile ilgilenen İngiliz halkı arasında Türkiye ye
karşı geniş bir alaka uyandıracaktır. Bundan başka, eserin neşri, 1953 de
İstanbul fethinin 500 üncü yıl dönümünün tes’idi ile ayni zamana getirilirse bilhassa münasip olur.
Doğrudan doğruya elde edilecek malumat ile ve sıhhatle böyle bir kitap
yazabilmek için Türkiye’ye altı ay sürecek yeni bir ziyaret yapmam lazım
gelecektir. Memleketin seyyahlara açık olan bütün kısımlarını görmek
üzere ziyaretimi bu sene Nisandan Ekime kadar devam ettirmeyi tercih
etmekteyim. Ancak memleketin genişliği ve nisbeten uzaklığı dolayısı ile
böyle bir seyahatin masrafları bir İngiliz tabiinin maddi imkânları haricindedir;
Binaenaleyh o zaman İngiltere Büyük Elçiliği İstihbarat Müşaviri Mr.
Allan’in tavsiyesi üzerine, hareketimden evvel Basın ve Yayın Genel
Müdürü ile görüşmüştüm. Mumaileyh tasavvurumla alakadar oldu ve
bende Türkiye Hükümetinin müsbet bir yardımda bulunabileceği ümidini yarattı. Bir sene sonra kendisini Londrada tekrar gördüğüm zaman
bunu teyid etti ve dairesi namına beni sene içinde Türkiye’yi ziyarete davet edecek durumda olacağını umduğunu söyledi. Londra’daki Türkiye
Büyük Elçiliği Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünün böyle bir seyahati
destekleyecek kaynaklara malik olmadığını şimdi bana bildirince hayal
sukutuna uğradım. Mısırdaki istihbarat servislerimizin eski şefi sıfatiy-
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le bu kararı intaç eden ameli mülahazaları takdir etmekteyim. Aynı zamanda projemden büsbütün vazgeçmeyi de hiç istemiyorum. Bu sebeple
Türkiye Hükümetinin, şimdi bu ziyareti şu veya bu şekilde kolaylaştırmaya mutemayil olabileceği düşüncesiyle zatı devletlerine başvurmağa
içtisar eyledim.
Başlıca endişem nakliyat ve tercüman meselesidir. Daimi bir kıymet taşıyabilecek kadar etraflı bir kitap yazabilmem için ziyaret etmek icap edecek yerlerden birçoğu demiryollarından ve şoselerden uzaktır ve otomobil ile seyahate maddi imkânlarım müsait değildir. Bundan başka Türk
dilinin cahili olduğumu da utanarak itiraf ederim. Ancak hiç olmazsa bu
hususlarda Hükümetden bana yardım sağlanırsa, seyahate mübaşeret
imkânını şimdi bile derpiş edebileceğim.
Şurasını da ilave edeyim ki bu şekilde elde edeceğim materiyel yalnız bir
kitap için değil gerek İngiltere ve gerek Amerika’da gazete makaleleri ve
sair reklâm şekilleri için de tesirli suretde kullanılabilir.
Zatı devletlerinin bu hususta yapmak isteyebileceği her şey için minnettar kalacağım. Çok bağlı olduğum ve emsalsiz vasıflarını yurtdaşlarıma
anlatmağı çok istediğim bir memlekete karşı bu şekilde bir dereceye kadar hizmet edebileceğime kaniim.
Sadıkınız
Lord Kınross

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi / İbrahim Yavuz

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve
Hareketi1*
İbrahim Yavuz

17-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında aynı isimle düzenlenen sempozyumda sunulan tebliğlerin kitaplaştırıldığı bu çalışma, tarih, siyaset
ve sosyoloji açısından İslamcılık kavramının
içerdiği dinamikler ile oluşum ve gelişim çizgisini belirlemeye yönelik bir çabayı yansıtıyor.
Batılılaşma, laikleşme ve dinin bireysel
alandaki tezahürüne bile tahammül gösterilmeyen toplum mühendisliğine karşı toplumsal direncin ve refleksin bir
tarihini de İslamcılık adlı kapsayıcı bir başlığın içerisinde inceleyen bu çalışmada olgunun ve sürecin pek çok yönü ele alınıyor.
Tarihsel sürece bakışlar bölümünde İslamcılık olgusuna kavramsal
düzeyde bir tanım getirilmeye ve tarihsel kaynaklarına yönelik arayışlara
ağırlık veren çalışmalara yer veriliyor.
“İslam Yorumları, Sorunları ve Siyaset” bölümünde İslam’ın çeşitli tezahürlerinin (selefilik, içtihad, tasavvuf ve tarihsellik gibi) fikir düzeyinde
İslamcılık kavramını şekillendirme ve etkileme güçlerine değiniliyor.
“Öncüler ve Dönüştürücüler” bölümünde Bediüzzaman Said Nursi,
Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç ve İsmet Özel üzerinden İslamcılığın niteliği ve gelişim çizgisi ele alınıyor.
“Tercümeler ve Etkileri” bölümü de Türkiye Müslümanlarının kültürel
geçmişlerinde ve zihinsel oluşumunda Hint ve Arap dünyasından yapılan
tercüme faaliyetlerinin tesirleri ve belirleyici yönleri üzerine yapılmış çalışmalara ayrılmış. Seyyid Kutup, Mevdûdi, Rene Gûenon, Seyyid Hüseyin,
Nasır, Ali Şeriati ve Muhammed İkbal gibi tercüme hareketinin önemli
*

Editörler: İsmail Kara, Asım Öz, Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul 2013
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isimlerinin tercümelerle sınırlı olmayan etkilerine değiniliyor.
“Dönemler ve Zihniyetler” bölümünde İslamcılık olgusunun bir harekete dönüşmesinin aşamaları ve bu aşamalarda aldığı biçim ve evrildiği zihin
dünyasının temelleri, farklılıkları, yeni soruların ve sorunların ortaya çıkış
süreçlerini irdeleyen çalışmalar bulunuyor.
İslamcılığın Sanat ve Edebiyat cephesinden görünümünü ve birikimini tespite yönelik çalışmaların yer aldığı bölümün ardından “İslamcılık
tartışmaları”nın daha çok siyasal çizgisi ve kazanımları, kayıpları, geleceği
gibi tartışmaların yer aldığı bölüm adeta post İslamcılığın da tartışılmasına
kapı aralıyor.
Bu çalışma ile İslamcılık kavramının sorunluluğu ve sınırlılığı da dikkate alınırsa, tebliğlerin hem konuları hem de muhtevaları itibari ile sorunları yeniden görmemize yarayacağını ve içe kapanmadan daha geniş tarihsel
olguları ve kaynakları dikkate alan analizlere ve birikimlere yol açacağını
ümid ederiz.

Özgeçmişler

Özgeçmişler

Salih Yılmaz (Doç. Dr.)
1998 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi bölümünde lisansını tamamladı. 2000 yılında Sakarya Üniversitesi, Yeniçağ Tarihi Anabilim dalında
yüksek lisans; 2006 yılından ise Ankara Üniversitesi, Genel Türk Tarihi alanında
doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında Muğla Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Tarih Bölümünde Yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2010 yılında ise doçent
unvanını aldı. 2011 yılından itibaren Ankara-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve
Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Kadir Kon (Okutman)
1998’de Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun
oldu. Eğitim amacıyla 2000-2005 yılları arasında Almanya’da bulundu. Yüksek
lisansını Marmara Üniversitesi’nde Yakınçağ Tarihi alanında yaptı (2011). 20092013 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılı Ağustos ayından bu yana
İstanbul Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü’nde okutman olarak görev yapmaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın İslam
Stratejisi (Küre yayınları, 2013) adıyla yayınlanan eserin sahibi olan Kon, araştırmalarını Birinci Dünya Savaşı, İslamcılık, Propaganda, Basın, Türk Kurtuluş
Savaşı, Erken Dönem Cumhuriyet Türkiye’si gibi konular üzerinde sürdürmekte
olup, sözkonusu alanlarda yayınlanmış çeşitli telif ve tercüme makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.

Burak Samih Gülboy (Doç. Dr.)
1993 yılında Bilkent üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi
Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1996
yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyasi Tarih Anabilim
Dalı’nda Yüksek Lisans çalışmalarını, 2002 yılında da İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Doktora çalışmalarını
tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yardımcı Doçentliğe atandı. 2009 yılında Siyasi
Tarih Anabilim Dalında Doçentlik unvanı aldıktan sonra, 2011 yılında İstanbul
Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde
Doçentlik kadrosuna atandı. 2013 yılında Kanada’nın Queen’s Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmalarını devam ettirdi. Halen İstanbul Üniversitesi,
İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Öğretim
Üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanlık görevlerini sürdürmektedir. Yazarın Birinci Dünya Savaşı Tarihi isimli kitabından başka, gene 19. Yüzyıl
Avrupa diplomasi tarihi ve Birinci Dünya Savaşı ile ilgili muhtelif kitap bölümleri
ve makaleleri bulunmaktadır.
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Tuncay Öğün (Doç. Dr.)
1985 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 tarihinde İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsünde hazırladığı “Osmanlı-Rus Harplerinde Sarıkamış ve Sarıkamış
Kasabasının Ortaya Çıkışı” adlı teziyle tamamladı. Aynı Enstitüde hazırladığı
“Kafkas Cephesinin Birinci Dünya Savaşı’ndaki İaşesi” adlı teziyle 1997 tarihinde
Doktora derecesi aldı. 2011 yılında Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi alanında doçent
oldu.
“Kafkas Cephesinin I. Dünya Savaşı’ndaki Lojistik Desteği (1999)”, “Unutulmuş Bir
Göç Trajedisi/Vilayât-ı Şarkiye Mültecileri (2004)” ve “Doğu’nun Mirlerine Son
Veda: Cizreli İzzeddin Şîr Bey ve İsyanı (2010)” adlı üç kitabı ve çeşitli dergilerde
makaleleri yayınlandı. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlara bildiriler sundu.
Doç. Dr. Tuncay Öğün, halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Tarih Bölümünde görev yapmaktadır.

Nesime Ceyhan Akça (Doç. Dr.)
1997’de Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünü bitirdi. Gazi
Üniversitesi’nde 2001 yılında “Edebiyat Sosyolojisi Açısından 12 Eylül Şiiri” adlı
tezle yüksek lisansını, 2006 yılında “II. Meşrûtiyet Devri Türk Hikâyeciliğinde
Tema (1908-1918)” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2011’de Yeni Türk Edebiyatı
doçenti oldu. Hâlen Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünde Yeni Türk Edebiyatı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Eserleri: Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler /1: Balkan Savaşı Hikâyeleri,
Osmanlı Dağılırken Ağlayan Hikâyeler /2: Trablusgarp Hikâyeleri, Osmanlı
Dağılırken Ağlayan Hikâyeler /3: Birinci Dünya Savaşı Hikâyeleri, Millî Mücadele
Hikâyeleri, II. Meşrûtiyet Dönemi Türk Hikâyesi (1908-1918), 19.yy.da Harputlu
İki Şâir Mustafa Âsım ve Çeribaşızâde Ali Bey’ler (Devir, Şâir, Eser, İnceleme),
Edebiyat Sosyolojisi Açısından 12 Eylül Şiiri

D. Mehmet Doğan (Yazar)
SBF. Basın ve Yayın Yüksek Okulu’na (şimdi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)
girdi. Bu okulun radyo-televizyon uzmanlık bölümünden mezun oldu (1972).
Mezuniyetten sonra Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi’nde dokümantalist olarak çalıştı (1972-1974). Dergâh yayınları’nda (yayın yönetmeni,
1975-1977), TRT Kurumu’nda (Genel Müdür danışmanı, 1977-1978), tekrar Dergâh
yayınlarında (1978) çalıştı. Yayıncılığı ara vererek Ankara’ya döndü ve Büyük
Türkçe Sözlük’ü hazırlamaya başladı, Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları’nı kurdu (1978-1980). TBMM tarafından Radyo
ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi (22.5.1996). Bu görevi, Temmuz 2005’te
sona erdi. Halen Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı.
Eserlerinden bazıları: Batılılaşma İhaneti, Tarih ve Toplum-Toplum yapımızın tarihi oluşumu, Dil Kültür Yabancılaşma, Halka Karşı Demokrasi, Camideki

Özgeçmişler

Şair-Mehmed Akif, Türkiye’de Darbeler Müdahaleler ve Siyasî Sistem, Kemalizm,
Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü, İletişim veya Dehşet Çağı, Kitaplık Kılavuzu,
Türkistan-Türkiye Gergefinde İran, Türkendülüsiye-Hilâl Operasyonu, Bir Lügat
Bulmadım, Yüzyılın Soykırımı, Mağlubiyet İdeolojisinin Sonu, Devlet Sözlük yazar mı?, İslâm Şâiri İstiklâl Şairi Mehmed Âkif, Türkistan Türkiye/Türk Kimliğinin
Coğrafyaları, Son Darbe Ergenekon, Büyük Türkçe Sözlük, Okullar İçin Büyük
Türkçe Sözlük, İlk Sözlük, Temel Büyük Türkçe Sözlük
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